


Contents ތަޢާރަފްފިހުރިސްތު

މި އަތްމަތީ ފޮތުގެ މަޤްޞަދަކީ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރު 

ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ބަހައްޓަން 
ޖެހޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. މިއީ ހެޔޮގޮތުގައި 
ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީ ހަޔާތް ހޭދަކުރުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސިޔާސަތުތަކާއި އެކި ކަންކަމުގައި 

އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މަގުޗާޓެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ފޮތް ކިޔައި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއަތު 

ތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ ދަރިވަރުގެ 
ޒިންމާއެކެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީއަކީ އެންމެންގެ ހެވާއި 
ލާބައަށްޓަކައި ސުލޫކު ހިފަހައްޓައި 

އަދި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި 
އިޖުރާއަތުތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް، ޒިއްމާތައް 

ދަނެގެން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ 
މުއައްސަސާއެކެވެ.

ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރުގެ ބޭނުން އެންމެ 

ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށް 
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންނަށް 
ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތާއި ޚިދުމަތްތަކާއި 
ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާނޭ އެންމެހައި 

ވަސީލަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން 
ލިބޭނެއެވެ. މި ލިންކަށް ފިތައިލުމުން 

ވެބްސައިޓަށް ވަދެވޭނެއެވެ.
https://mnu.edu.mv

Introduction

This handbook describes the 
expectations for behavior 
and conduct in the Maldives      
National University (MNU) 
community and outlines the 
procedures to be followed. It 
is your road map, containing 
the policies and procedures 
that will guide you as a stu-
dent while you study and grow 
in this community. It is your 
responsibility to read it.

A university is a disciplined 
community, a place where indi-
viduals accept their obligations 
to others and where well-de-
fined governance procedures 
guide behavior for the com-
mon good. 

The MNU website provides 
students access to 
information, services and 
resources to help get the 
most out of the University 
experiences.
Visit: https://mnu.edu.mv
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Introduction ތަޢާރަފް

Assesment and Examination އެސެސްމަންޓާއި އިމްތިޙާނުތައް

University ID Card ޔުނިވަރސިޓީގެ އައި.ޑީ. ކާޑު

Student Code of  Conduct ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑު

Academic Conduct Policy ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ސުލޫކީ ޤަވާޢިދު

Information Technology Equip-

ment, Facilities, and Services
އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީގެ އާލާތްތަކާއި 

ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް
 Communicating with the
university

ޔުނިވަރސިޓީއާއި މުޢާމަލާތް ކުރުން

Financial Obligations މާލީ ޒިންމާތައް

Library Services ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތްތައް

Student Union ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

MNU Gym އެމް.އެން.ޔޫ. ޖިމް

MNU Portals އެމް.އެން.ޔޫ. ޯޕޓަލްތައް

International Students

FAQ

 MNU Road Map

ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަރިވަރުން

Important Emails މުހިންމު އީމެއިލްތައް

އެމް.އެން.ޔޫ. މަގު ޗާޓު

އާންމުޮކށް އަހާ ސުވާލުތައް

MNU Exco އެމް.އެން.ޔޫ. ގެ ވެރިން
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ޔުނިވަރިސޓީއާ ގުޅޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ އައި.ޑީ. ކާޑު ލިބޭނެއެވެ. 
ޔުނިވަރސިޓީގައި އުޅޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ދަރިވަރުގެ އަތުގައި މި ކާޑު އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީއިން ކާޑު ދައްކަން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ އެދުނު ފަރާތަކަށް ކާޑު ދައްކަންވާނެއެވެ. 
އައި.ޑީ ކާޑަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މިލްކަކަށްވީ ހިނދު، ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން 

ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް ކާޑު ދިނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ދަރިވަރުންގެ އައި.ޑީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ތިރީގައި 
މިވާ ތަންތަނާއި ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނެއެވެ.

  
1. ފެކަލްޓީ/ސްކޫލް/ސެންޓަރ/ކެމްޕަސް

2. ދަނާލު
3. ލައިބްރަރީ

4. ޖިމް
5. އިމްތިހާނު ހޯލް

އައިޑީ ކާޑު ހަދައިދޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މައި މަރުކަޒުގައި ހުންނަ ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 
އިދާރާއިންނެވެ.  އޮރިއެންޓޭޝަން ނިމި، ކިލާސްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ދަރިވަރުންނަށް 

އައި.ޑީ. ކާޑު ހޯދުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަލަށް ކާޑު ހަދާއިރު ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ކާޑު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރާންވީ ޮގތް:

ކާޑު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ އިދާރާއަށް އެކަން 
އަންގާން ވާނެއެވެ. ކާޑު ގެއްލުނުކަން ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތަކާއި ބެހޭ އިދާރާއަށް އަންގާންވާނީ 

ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ކާޑު ގެއްލުމުން އަލުން ކާޑެއް ހަދަން 50.00ރ 
ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ފައިސާ ރެވެނިއު ސެކްޝަނަށް ދެއްކުމުން އައު ކާޑެއް ހަދައިދެވޭނެއެވެ.

Each student will get a University ID card. The ID Card must 
be carried at all times while on University property and must be 
surrendered to any University official upon request. The ID Card is the 
property of the Maldives National University, is not transferable and is 
not permitted to be used by anyone other than the issued cardholder. 
In addition to serving as the official University ID card, it can be used 
by students to access the following: 

1. Faculty/School/Centre/Campus 
2. Residents of Dhanaal 
3. The Library 
4. Gym 
5. Examination Hall 

ID Cards are issued by the Student Support Services office located in 
the Central Building. After the orientation and registering for classes, 
students can apply for the University ID Card. There is no charge for 
an initial card.

Reporting Lost or Stolen Cards and Replacing the ID card

Lost or stolen ID Cards must be reported immediately to the Student 
Support Services office via the student email. 
The fee to replace a lost, stolen, or damaged ID Card is MVR 50.00. 
The replacement  fee  must be paid to the Revenue Department     
before the card can be replaced.

University ID Card ޔުނިވަރސިޓީގެ އައި.ޑީ. ކާޑު

4



ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

Thinadhoo Campus



ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ބޮޑުބައެއް ބިނާވަނީ އެހެން އިލްމުވެރީންގެ ހޯދުންތަކާއި މަސައްކަތް ހޯދައި، އެ 
މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އައު ކަންކަން ހޯދުމާއި އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާ ކުރުމުގެ 
މައްޗަށެވެ. ތިމާގެ މަސައްކަތުގައި މީހެއްގެ ހޯދުމެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެކަން 

ފާހަގަކުރާންވާނެއެވެ. ވަގުލުކުރުމާއި، މަކަރު ހެދުމާއި ނަހަމަ ގޮތުގައި އަނެކުންގެ މަސައްކަތް ބޭނުން 
ކުރުމަކީ ކިޔެވުމުގެ ސުލޫކާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވެ ތިމާއާއި 

ކޯހުގެ އެހެން ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ. 
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އެކަށައަޅާފައިވާ ވަގުލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު )ޕްލެޖަރިޒަމް ޕޮލިސީ(ގައި 

ކިޔެވުމުގެ އަޚްލާގުން އެއްކިބާވާ ދަރިވަރުންނަށް އަޅާނެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. 
ވަގުލު ކުރުމުން އެއްކިބާވެ ހުރުމަށް އެންގެންޖެހޭ ކަންތައް ހޯދާ، އުނގެނުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 
ތިރީގައިވާ ލިންކުން ކިޔެވުމުގެ  ސުލޫކާ ބެހޭ ތަފްޞީލު ލިބޭނެއެވެ.....................................  

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/10/2016/policy_
plagiarism.pdf

Good scholarship requires building on and incorporating the work 
of others, however, this use must be acknowledged. Plagiarism,     
cheating, and falsification of data are dishonest practices which     
contravene academic values of respect for knowledge, scholarship 
and scholars. These practices devalue the quality of learning, both for 
the individual and for others enrolled in the course. 
Maldives National University imposes strict penalties on students who 
are found to contravene the plagiarism policy. To avoid plagiarism, it 
is the responsibility of the student to understand how to reference the 
work and ideas used to their proper source.
A more complete and detailed description of the Maldives University 
policy regarding academics can be viewed at:

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2016/10/policy_plagiarism.pdf

Academic Conduct Policy

ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ސުލޫކީ ޤަވާޢިދު
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އިތުބާރު ހިފޭނޭ ގޮތަށް ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު މިންކުރުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ 
ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެސެސްމެންޓު ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

މިފަދަ ސިޔާސަތެއްގެ މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން އެއްހަމަކުރުމާއި އަދި އިތުބާރު 
ހިފޭ، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މިކަންކަން  ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސިޔާސަތު 

ފަރުމާކުރެވިފައިވާނީ މާއްދާތަކުގެ އެސެސްމެންޓުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު އެމާއްދާ ކިޔަވާ 
ދަރިވަރުންނާއި ކިޔަވައިދޭ ދާރިސުން ނުވަތަ އެސެސްމެންޓު މާކުކުރާ ދާރިސުންނާ ހިއްސާކުރާންޖެހޭ 

ގޮތަށެވެ. މި ސިޔާސަތުގައި އެސެސްމެންޓު ތަކާ ގުޅޭ އާއްމު އޮނިގަނޑެއް އެކުލެވޭނެއެވެ. 
އެސެސްމެންޓު ސިޔާސަތާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބޭނެއެވެ.

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/08/2020/ASSESSMENT-
POLICY_-28nov2019-.pdf

އެގްޒެމިނޭޝަންއާއި ބެހޭ ގަވާއިދުތަކުގައި ޔުނވަރސިޓީގައި ދެވޭ އިމްތިހާނު ތަކުގައި ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ 
މިންގަނޑު ތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތަފްސީލަށް އަހުލުވެރި ވުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އިމްތިހާނާ ބެހޭ 

ޤަވާއިދުތައް ކިޔުމަށް މި ލިންކަށް ފިތައިލާށެވެ.
https://mnu.edu.mv/exam/

Valid and reliable assessment practices guarantee quality control in 
the University. The assessment policy sets out broad guidelines for 
the assessment of student learning at MNU.  The policy ensures that 
assessment practices within the University are consistent, valid and 
assures transparency of operations. It is also designed to make sure 
that all necessary and appropriate information about subject assess-
ments is clearly communicated to all studentsMore detail on the policy 
is available at:

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/08/2020/ASSESSMENT-
POLICY_-28nov2019-.pdf

Being familiar with the Examination Regulations is the responsibility of 
the student and reading can be done at:

https://mnu.edu.mv/exam/

އެސެސްމެންޓް އަދި އިމްތިޙާން

 Assessments and Examinations
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ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވިއްޔަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޔުނިވަރިސިޓީގެ ހުރިހާ 
ދަރިވަރުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ޔުނިވަރސިޓީ ވިލީގެ 

އުޞޫލާއި އަގު ހިފަހައްޓައި، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ޒިއްމާދާރު ރައްޔިތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  އަދި ކެންޕަހާއި 
ކެންޕަހުން ބޭރުގައި ވެސް ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ހިފަހައްޓާންވާނެއެވެ.  

ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުގެ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ލިންކުން 
ލިބޭނެއެވެ.

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2016/10/rules_students.pdf

As members of the University community, all students are expected to 
exemplify MNU’s community principles and values, engage in socially 
responsible behavior, and to model exceptional conduct, character, 
and citizenship on campus and beyond.
For a more complete and detailed description of MNU policy regarding 
student code of conduct please visit:

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2016/10/rules_students.
pdf

Student Code of Conduct

ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
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ގަން ކެމްޕަސް

Gan Campus



ޤައުމީ ޔުނވަރސިޓީއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ބޭނުމަށް ތަފާތު ގިނަ 
ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއާއި އެހެނިހެން ޑިޕާޓުމެންޓުތަކުގެ ކޮންޕިއުޓަރާއި ސާވަރު ހިމެނެއެވެ. މި 

އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތާއި 
ޚިލާފުކަމެކެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ އިތުރު 

ތަފްޞީލު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބޭނެއެވެ.

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/10/2016/policy_it.pdf

The University provides computing facilities for student use. These 
facilities and services extend to include (but are not limited to) Infor-
mation Technology, the University Library, departmental computers 
and servers. Misuse of these facilities, services, and equipment is a 
violation of University policies.
For a more complete and detailed description of MNU policy            
regarding using University IT resources please visit:

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/10/2016/policy_it.pdf

އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީގެ އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް

Information Technology Equipment,             
Facilities, and Services
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ދަނާލުގެ ސިޔާސަތާއި އިޖުރާއަތު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި 4 ދަނާލު ހުރެއެވެ. އެއީ ގދ. ތިނަދޫ ގައި ހުންނަ 
ދަންނަކަލޭގެފާނު ދަނާލާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އެދުރުކަލޭގެފާނު ދަނާލާއި ސ.ހިތަދޫގައި 

ހުންނަ ދޮންބެއްޔާ ދަނާލާއި މާލޭގައި ހުންނަ މަޖުދުއްދީން ދަނާލެވެ.

ދަނާލުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅޭ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު  ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ. 

https://mnu.edu.mv/hostel-accommodation/

Dhanaal Policies and Procedures

Maldives National University has 4 Dhanaals. They are Dhannakaley-
gefaanu Dhanaal in G.Dh Thinadhoo, Edhurukaleygefaanu Dhanaal 
in H.dh Kulhudhuhfushi, Dhonbeyyaa Dhanaal in S. Hithadhoo and 
Majudhidheen Dhanaal in Male’.
For a more complete and detailed description of MNU policy regard-
ing living in the Dhanaal please visit:

https://mnu.edu.mv/hostel-accommodation/



ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަރިވަރުންނާ ދެމެދު ރަސްމީ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބޭނުންކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އީމޭލު  
ނިޒާމެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އަންގާނީ އީމޭލު މެދުވެރިކޮށެވެ. 

އެހެންކަމުން ގަވައިދުން އީމޭލު ބަލައި، ލިބިފައި ހުންނަ އީމޭލު ކިޔާންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅޭ 
ހިސާބުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ އީމޭލު އެޑްރެހެއް ދެވޭނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ރަސްމީ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ދަރިވަރުންނަށް ފޮނުވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ އީމޭލު މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ދަރިވަރުންނަށް ފޮނުވޭ އީމޭލްތައް ނުބެލުމަކީ ދަރިވަރަށް ޔުނިވަރިސޓީއިން އަންގާ މަޢުލޫމާތު 
ނޭނގުމަށް އޮތް ޙުއްޖަތެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

Communicating with the universityޔުނިވަރސިޓީއާއި މުޢާމަލާތު ކުރުން

Communication Process މުޢާމަލާތުގެ ތަރުތީބު

Email is a valid mechanism for official communication with students at 
MNU. The University has the right to send official communications to 
students by email. The University has the right to expect that students 
will receive email and will read email in a timely fashion.
 At the beginning of the University life, all students will be assigned an 
official University email address. All official University communications 
will be sent to this official University email address. 
The University is not responsible for email forwarded to any other 
email address. A student’s failure to receive or read communications 
sent to the student’s official email address does not absolve the 
student from knowing and complying with the content of the official 
communication. 

1
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ކިޔަވާ ދެއްވާ ދާރިސް

ޯކހުގެ ޯކޑިނޭޓަރު

ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް

ފެކަލްޓީގެ ޑީން

ދަރިވަރުންގެ ޢަމީދު

އެޕީލް  Module
Lecturer

 Course
Coordinator

 Head of  the
Department

 Dean of  the
Faculty

 Dean of
Students

Appeal
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ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް

Kulhudhuffushi Campus 



ޓިއުޝަން ފީ ބަލައިގަތުމާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކާންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ 
ރެވެނިއު ސެކްޝަނުންނެވެ. ދަރިވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ދެއްކުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިއްމާއެކެވެ. ފީ ދައްކަން ޖެހޭ ތާރީޚާއި ސުންގަޑި އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރުގައި 
ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ތާރީޚުތައް ނޯޓުކޮށް، ފީ ދެއްކުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިއްމާއެކެވެ. ސެލްފް-

ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށްވެސް ދަރިވަރުންނަށް ކޯސް ފީ ދެއްކޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ލިންކުން 
ލިބޭނެއެވެ. 

https://mnu.edu.mv/pay-course-fee-online/

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެހެނިހެން ފީ ޖަމާކުރާނީ އެމް.އެން.ޔޫ.ގެ އެކައުންޓު ނަންބަރު 
001-101374-7701 އަށެވެ. ޖަމާކުރުމަށް ފަހު ދަރިވަރުގެ މައުލޫމާތާއި ޖަމާކުރި ކަމުގެ ސްލިޕް 
ރެވެނިއު ސެކްޝަނަށް އީމެއިލް (revenue@mnu.edu.mv) ކުރަންވާނެއެވެ. ކަނޑަ އެޅިފައިވާ 
ތާރީޚަށް ފީ ދައްކާފައިނުވާނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 

އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދަރިވަރުގެ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ތަފްސީލު މި ލިންކުން 
ލިބޭނެއެވެ.

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/12/2016/Fee-Policy-
Revised18-1-31-.pdf

The Revenue Section is responsible for billing and collection of       
tuition fees and other charges that need to be paid to the university. 
As an MNU student, you are responsible for fulfilling your financial 
obligations to the University. The fee-paying dates are stated in the 
Academic Calendar and it is the responsibility of the student to be 
familiar with all dates. Course fees can be paid through Self Service. 
For more information please visit:

https://mnu.edu.mv/pay-course-fee-online/

Other fees can be paid by transferring the payment to the MNU      
account 7701-101374-001. After the transfer ensure all details of   
student, the payment and deposit slip is mailed to 
revenue@mnu.edu.mv

The Registrar may prevent the registration of students whose ac-
counts are overdue. Complete financial regulations for the Maldives 
National University students can be viewed from:

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/12/2016/Fee-Policy-
Revised18-1-31-.pdf

Financial Obligationsމާލީ ޒިންމާތައް
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ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެނގުނެމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާއާއި ފަންނީ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ދެވޭ އެންމެ ފެންވަރު 
ރަނގަޅު ޚިދުމަތެވެ. ލައިބްރަރީއާއި ލައިބްރަރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް 

އެންމެހައި ތަކެތި ބޭނުންކުރާންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ލައިބްރަރީ 
ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބޭނެއެވެ.

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/01/2021/MNU-Libraries-
Rules-Regulations1-2021-.pdf

The libraries of the Maldives National University provide information 
resources and services of the highest quality to sustain and enhance 
the university’s teaching, research, professional, and performance 
programs Most University Libraries policies are available on:

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/01/2021/MNU-Libraries-
Rules-Regulations1-2021-.pdf

ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްތައް 

Library Services
15



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ )އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ.( އަކީ ޤައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމާއި ލާބައަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމިއްޔާ 
ހިންގާނީ ދަރިވަރުންނެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި، ޖަމިއްޔާއިން 

އިންތިޒާމުކުރާ ޙަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ލިންކަށް ފިތައިލާށެވެ.

https://mnusu.edu.mv/

Student Union at the Maldives University is an independent 
organization working for the betterment of the students. It is run by 
the students, dedicating its time and the resources to give the student 
community a voice. It works for fairness and aims to provide platforms 
that will enable students to show their leadership qualities.
For a complete set of policies, applications, and information on any 
type of event organized by the Student Union go to: 

https://mnusu.edu.mv/

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އާއިލާއަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބޭ ބައެއްކަން ކަށަވަރު ކުރާން އެކި 
އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެމެ.އެން.ޔޫ.ގެ ޖިމްގައި ގިނަ އާލާތްތައް ހުންނާނެއެވެ. 
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާން ބޭނުންވާނަމަ (student.support@mnu.edu.mv) އަށް 

އީމޭލުކުރާށެވެ.........................

Being healthy and fit is an important part of the MNU community. Our 
gym has something for everyone.
Our staff at the Student Support Services will answer any questions 
you have and all queries can be emailed to: student.support@mnu.
edu.mv

ހަށިހެޮޔ ދުޅަހެޮޔދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ

Student Union

Health and Wellnesss

16



ހިތަދޫ ކެމްޕަސް

Hithadhoo Campus 



ދަރިވަރުންގެ ޕޯޓަލް އަކީ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަންސައެކެވެ.

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް:

https://portal.mnu.edu.mv/

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ މާއްދާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް:
https://selfservice.mnu.edu.mv/

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުން ދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް:
http://helpdesk.mnu.edu.mv/

މޫޑުލް ލިންކު:   
https://moodle.mnu.edu.mv/

އިމްތިހާނާ ގުޅޭ އަދާހަމަތައް ހޯދުމަށް:
https://mnu.edu.mv/portal/login.php

https://mnu.edu.mv/exam/

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ ބޭނުން ކުރުމަށް:
http://library.mnu.edu.mv/

The Student Portals provide easy access to personal online services 
such as course application, examinations, library services, the 
web-based learning environment and support.

To apply for university courses, visit: 
https://portal.mnu.edu.mv/

To register for university studying, visit:
https://selfservice.mnu.edu.mv/

To resolve an issue, visit:
http://helpdesk.mnu.edu.mv/

To study online, visit: 
https://moodle.mnu.edu.mv/

To update on examinations, visit: 
https://mnu.edu.mv/portal/login.php
https://mnu.edu.mv/exam/

To  utilize library services, visit: 
http://library.mnu.edu.mv/

MNU Portalsއެމް.އެން.ޔޫ.ގެ ޯޕޓަލްތައް
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އެމް.އެން.ޔޫ.ގައި ކިޔެވުމަށް އެއްބަސްވާ ބޭރު ޤައުމު ތަކުގެ ދަރިވަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްގްރޭޝަންގެ 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ބޯލަބަންވާނެއެވެ...............................................

International students should agree to maintain and follow the regulations 
of Maldives immigration policies. The following link is a guide to help 
international students who seek study opportunities at MNU.

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/01/2021/MNU-International-
Student-Guide.pdf

ކަމަކާ މެދު ސުވާލެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެންމެ ގިނައިން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ދެވިފައިވާ ޖަވާބުތައް 
އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔާލުން އެދެމެވެ.

https://mnu.edu.mv/faq/

 studentsupport@mnu.edu.mv ،ަދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި ސުވާލައް ޖަވާބެއް ނުލިބުނު ނަމ
އަށް އީމޭލު ކޮށްލުން އެދެމެވެ........................................ 

We have a detailed list of Frequently Asked Questions (FAQ) and 
recommend that students read through them.
https://mnu.edu.mv/faq/

If you cannot find an answer, please submit your question to 
studentsupport@mnu.edu.mv

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުން

 International Students 

FAQ

އެފް.އޭ.ކިއު
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studentservices@mnu.edu.mv
studentsupport@mnu.edu.mv

admin@mnu.edu.mv
revenue@mnu.edu.mv
library@mnu.edu.mv

examinations@mnu.edu.mv
foundation@mnu.edu.mv

sm@mnu.edu.mv
fhts@mnu.edu.mv
sn@mnu.edu.mv
fsl@mnu.edu.mv
bs@mnu.edu.mv
fe@mnu.edu.mv
fhs@mnu.edu.mv
cms@mnu.edu.mv
fa@mnu.edu.mv

fest@mnu.edu.mv
cete@mnu.edu.mv
gc@mnu.edu.mv
kc@mnu.edu.mv
hc@mnu.edu.mv
tc@mnu.edu.mv

studentunion@mnu.edu.mv

ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި
ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

މަރުކަޒީ އިދާރާ
ރެވެނިއު ސެކްޝަން

ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ
އިމްތިޙާންތަކާއި ބެހޭބައި

ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުވަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
އެމް.އެން.ޔޫ. ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް
ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ސެންޓަރ ފޯރ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސަލަންސް 
ގަން ކެމްޕަސް

ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް
ހިތަދޫ ކެމްޕަސް

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް 
ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

Student Administrative Services
Student Support Services
MNU Central Reception
Revenue Section
MNU Central Library
Examination Department
Center for Foundation Studies
School of Medicine
Faculty of Hospitality and Tourism Studies
School of Nursing
Faculty of Shariah in Law
MNU Business School
Faculty of Education
Faculty of Health Sciences
Center for Maritine Studies
Faculty of Arts
Faculty of Engineering Science and Technology
Center for Educational Technology and Excellence
Gan Campus
Kulhudhuffushi Campus
Hithadhoo Campus
Thinadhoo Campus
MNU Student Union

އީމެއިލް ފެކަލްޓީ، ސްކޫލް، ސެންޓަރު، ކެމްޕަސްތައް، 
ސާރވިސްތައް

Email

މުހިންމު އީމެއިލްތައް

 Faculty, School, Center, Campuses,
Services
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ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިން

MNU Exco
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ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު

 ޗާންސެލަރ
Dr. Hassan Hameed

Chancellor

ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ވައިސް ޗާންސެލަރ
Dr. Mohamed Shareef

Vice Chancellor

Dr. Aishath Shehenaz Adam
Deputy Vice Chancellor (Research and Enterprise)

Hussain Haleem
Deputy Vice Chancellor (Finance and Administration)

Aishath Shaheen Ismail
Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs)

ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސާޗް އެންޑް އެންޓަރޕްރައިޒް(

ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢިލް

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެކަޑަމިކް އެފެއާޒް(  

ޙުސައިން ޙަލީމް

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(



 ޔުނިވަރސިޓީ ދައުރުގެ މަގު ޗާޓު
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