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ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްއިން ހިތަދޫގައި އައި.ޓީ ދާއިރާއިން އަލަށް ފަށާ ކޯހާއި
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 211މާލޭގެ ދެވަނަ ބެޗެއްގެ ކޯހެއް ފަށާ ދުވަސް  2ހަފުތާއަށް ފަސްކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުން.
AS
ގވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން.
 212މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ަ
 ASފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން

 213ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

AS
 214ކޮމެޓީ އޮން ކޯސަސްގެ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން.
AS
 215ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ވިލުފުށި) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
ޢ އެންޑް ލޯގެ
' ASކްރެޑިޓް އޯވަރލޯޑް ޕޮލިސީ' އާ ގުޅޭގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީ ާ

 216ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގާ ގޮތެއް ނިންމުން.
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ސީ.އެމް.އެސްގެ 'ރެފްރަޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން
އެލެމެންޓްރީ ފަސްޓް އެއިޑް' ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ 'ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް

AS
ލޝަންސް' ކޯހާ ގުޅޭ މައްސަލަ އެކެޑެމިކް
 218އެންޑް އިންޓަރނެޝަނަލް ރި ޭ
ނމިގޮތް މަޝްވަރާކުރުން.
ސެނެޓްގެ ސަބްކޮމިޓީ އިން ނި ް
AS

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ "ޑިޕްލޮމާ އިން ދިވެހި ލޭންގުވިޖް" ކޯސް

 219އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
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ކުރާނޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
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 221އޮފް ނަރސިންގ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ކްލިނިކަލް ޑިއުޓީއާއި އެކްސްޓަރންޝިޕް
ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން އެކެޑެމިކް ކަލަންޑަރ އަށް ބަދަލުގެނައުން.
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222

ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީއަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓްގެ މެންބަރަކު
އިންތިޚާބުކުރުން.
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 223ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.
 ASފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ސައިކޮލޮޖީ" ކޯސް

 224އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ޑިޕްލޮމާ އިން ވިޜުއަލް އާޓްސް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ
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 225ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
AS
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އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
ހުއްދަ ދިނުން.
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް

AS
ލޝަންސް" ކޯހުގެ ދަރިވަރަކު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ
 228އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރި ޭ
ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
AS
 229ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އަށް ރުހުން ދިނުން.
 ASފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސައިކޮލޮޖީ" ކޯސް

 230އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

AS
 231ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ކެނދިކުޅުދޫ) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
AS

 232ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (މުލީ) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
 ASޔުނިވަރސިޓީގެ  2ކޯހަކުން ޖާގަ ރިޒާވްކޮށްދިނުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
 233އެޑިއުކޭޝަނުން އެދިފައިވާ މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.
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ޕޮލިސީ އޮން ރިޕީޓިންގ ސަބްޖެކްޓްސް އެންޑް ކޯސަސްއާ ގުޅޭގޮތުން އެކެޑެމިކް

AS
ޓ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގާ
 234ސެނެޓްގެ މަޝްވަރާއަށް ފެކަލް ީ
ގޮތެއް ނިންމުން.
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 235އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 'އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ (ސެކަންޑަރީ
މެތެމެޓިކްސް)' ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މައްސަލަ.

AS
ކރުން.
 2015 237ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ު

 2ވަނަ ޞަފްޙާ
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'ޕޮލިސީ އޮން އެވޯރޑިންގ ސެޓްފިކެޓްސް ފޮރ ކޯސަސް ޓު ވިޗް
ސްޓޫޑެންޓްސް ހޭވް ނޮޓް ރެޖިސްޓަރޑް' މުރާޖަޢާކުރުން.
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AS
 239ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.
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 240ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.
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ގނައުން.
 2015 241ދެވަނަ ޓާރމްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ެ
 ASފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ 'އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ސޯޝަލް

 242ވާރކް' ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

AS
 243ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.
ޓކްނޯލޮޖީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން
 ASފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ެ

 244ދިނުން.

AS
 245ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.
އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ބަދަލުކޮށް ވޯޓަރ
FC
ހށަހަޅާފައިވާ
 236ފީޗަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓީން ު
މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މާސްޓަރޒް ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ

FC
 237އެކްސްޓަރނަލް އެގްޒަމިނަރުންގެ އޮނަރޭރިއަމް ފީ އާމެދު ހަޔަރ ޑިގްރީސް
ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
FC
238
FC

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ 'ބެޗްލަރ އޮފް އެންވަޔަރުމަންޓް މެނެޖްމަންޓް' ކޯހުގެ
ދަރިވަރުންގެ ފީ އާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

FC
241
FC
242
FC

ބްލޮކް މޯޑުގައި ކްލާސްތައް ނެގުމަށް ކެމްޕަސްތަކަށް ދަތުކުރާ ލެކްޗަރަރ
އިންނަށް މިހާރު ދޭ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ އެލަވަންސް މުރާޖަޢާކުރުން.
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިސާ ރިއިމްބާސް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ މާސްޓަރޒް ކޯހުގެ އެންޓްރެންސް
އިމްތިހާނުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

27

27
28
28

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ އިން މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ ކައުންސިލަށް

ޖޢާކޮށްދެއްވުމަށް އެ ސެންޓަރުން އެދިފައިވާ
 243ހިންގައިދޭ އިމްތިހާންގެ ފީ މުރާ ަ
މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.

28

 244ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގެ އެންޓްރެންސް އިމްތިހާނުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.
ބރުންނަށް
 FCފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީތަކުގެ އެކްސްޓަރނަލް މެން ަ

29

FC

 245އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން.
 3ވަނަ ޞަފްޙާ

27

ސާރކްގެ ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްސް ކޮމިޝަންގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން

 239މާލޭގައި ކިޔަވާ ބޭރު ދަރިވަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާނޭ އަގެއް
ކަނޑައެޅުން.
FC
240

26

29

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

FC

ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް

 246ސްޓަޑީޒްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުއްދަ
ދިނުން.

29

އިންޑިޔާ-ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅުމަށް  50އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ

FC
 247ކެއްކުމުގެ ވާރކްޝޮޕަށް ގެންނަ ޝެފުންނަށް ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ހުއްދަ
ދިނުން.

29

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް STCW2010

FC
ށން ރިޕްލޭސްކުރުމަށް ފީއެއް ނެގުމާމެދު އެ ސެންޓަރުން
 248ކޮންވެންޝަންގެ ދަ ު
ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.
FC
249
FC
250

 4ވަނަ ޞަފްޙާ

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް އިން ހިންގާ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.
މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހުގެ ދަރިވަރެއްގެ ފީ އާގުޅޭގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.

30

30
31

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

އެކެޑެމިކް ސެނެޓްގެ ނިންމުން 245-209

AS

209

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިން ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ކޯސް ފަށާނެ ތާރީޚެއް ހަމަޖެއްސުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 18 :ޖަނަވަރީ  | 2015ޖަލްސާ83 :
ލމާ އިން ޓީޗިންގ
އފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގާ ޑިޕް ޮ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ފެކަލްޓީ ޮ
ޚކީ  08ފެބުރުވަރީ
ރންނަށް ހިންގާ ކޯސް ފަށާ ތާރީ ަ
ޕްރައިމަރީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އޯލެވެލް ފެންވަރުން ވަންނަ ދަރިވަ ު
 2015ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

AS

210

ވ.ފެލިދޫ ،ފ.ނިލަންދޫ ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަދި ބ.އޭދަފުށީގައި ކޮލް އައުޓްރީޗް
ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 25 :ޖަނަވަރީ  | 2015ޖަލްސާ84 :
'ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި ،ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރތައް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު' ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ވ ރަށްރަށުގައި ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް
ކށްފައި ާ
ދަށުން ،ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.
#

ސެންޓަރުގެ ނަން

ރަށް

1

ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ފެލިދޫ)

ވ.ފެލިދޫ

2

ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ނިލަންދޫ)

ދ
ފ.ނިލަން ޫ

3

ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ކުޑަހުވަދޫ)

ދ.ކުޑަހުވަދޫ

4

ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (އޭދަފުށި)

ށ
ބ.އޭދަފު ި

AS

211

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްއިން ހިތަދޫގައި އައި.ޓީ ދާއިރާއިން އަލަށް ފަށާ ކޯހާއި މާލޭގެ
ދެވަނަ ބެޗެއްގެ ކޯހެއް ފަށާ ދުވަސް  2ހަފުތާއަށް ފަސްކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 25 :ޖަނަވަރީ  | 2015ޖަލްސާ84 :
ހއި ޑިޕްލޮމާ އިން
ނލޮޖީ ކޯ ާ
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސަސް އިން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޯ
ނެޓްވާރކިންގ ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ތާރީޚް  2ހަފުތާ އަށް ފަސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 5ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

AS

212

މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 25 :ޖަނަވަރީ  | 2015ޖަލްސާ84 :
ޢކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ގވާއިދު އަންނަނިވިގޮތަށް މުރާޖަ ާ
މަތީ ސަނަދުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ަ

މަތީ ސަނަދު ތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފު
ސނަދުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ
ަ
އކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ މަތީ
ހ ކޮމެޓީ ަ
މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެ ޭ
އދުތައް ހެދުމަށް އެކަޑެމިކް
ށ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާ ި
ނވަރު ހިފަހައްޓައި ،ތަރައްޤީކޮ ް
ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ފެ ް
ޓއެކެވެ.
އދުތައް ހިންގުމަށް އުފައްދާ ކޮމެ ީ
ސެނެޓަށް ލަފާދިނުމާއި އެ ގަވާ ި
ބައެއް ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ
މަތީ ސަނަދު :މިގަވާއިދުގައި މަތީ ސަނަދު މާނަ ކުރެވެނީ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއާއި  50އިންސައްތަ ރިސާޗް ހިމެނޭ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށެވެ.
މަރުކަޒު :ފެކަލްޓީ ،ސެންޓަރު ނުވަތަ ސްކޫލް ގެ ބަދަލުގައި މިޤަވާއިދުގައި ބޭނުންކުރާނި "މަރުކަޒު" އެވެ.
މެންބަރުން
(ހ)

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް

(ށ)

އެކަޑެމިކް ސެނެޓްގެ ރައީސް

(ނ) ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ ރިސާރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
(ރ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރަރ
(ބ)

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް ޢައްޔަނު ކުރާ ،މަތީ ސަނަދު ޙާސިލްކޮށްފައިވާ
ނކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
ރން ަ
ތިން މެމްބަރުން .އެ މެންބަ ު

(ޅ)

އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަތީ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ  1މެންބަރު

(ކ)

މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިން

(އ)

ޕޯސްޓްގްރެޖުއުއޭޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އެ މަރުކަޒު ހިންގާ އިސް މުވައްޒަފު

(ވ)

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ލައިބްރޭރިއަން ނުވަތަ ލައިބްރަރީ ހިންގަވާ އިސްމުވައްޒަފު

(މ)

ކސް
މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯޑިނޭޓަރު ނުވަތަ މަތީ ސަނަދުގެ ޯ
ޓތަކުގެ ވެރިން
ނިޞްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަން ް

(ފ)
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މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވާ  1ދަރިވަރު
ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމާއި މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު
(ހ)

ކ
އދަތަ ީ
އެކި މަޤާމުތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެމްބަރުކަމުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައްތަކުގެ މެންބަރުކަމުގެ މު ް
ބ މުއްދަތެވެ.
އެމީހުން އެމަޤާމުތަކުގައި ދެމިތި ޭ

(ށ)

ތ
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަނުކުރާ  3މެމްބަރުންނާއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަ ީ
ނ
ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ  1މެންބަރުގެ ދައުރަކީ އެފަރާތްތައް އައްޔަނުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
މީލާދީ  2އަހަރު ދުވަހެވެ.

(ނ)

މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވާދަރިވަރު ގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ  1އަހަރު ދުވަހެވެ .ދަރިވަރު
ބރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެކެޑެމިކް ސެނެޓަށް މެން ަ
ތސަނަދަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެމެދުގައި ނެގޭވޯޓަކުންނެވެ.
އުސޫލުގެމަތިން ހަމައެކަނި މަ ީ

މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން
(ހ)

ފ
މެންބަރަކު ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއާރޒް އަށް ލިޔުމަކުން އިސްތިއު ާ
ރވުނު
ނތިޚާބު ކު ެ
ށ އައްޔަނުކުރެވުނު ނުވަތަ އި ް
މމްބަރެއް އޭނާ ކޮމިޓީއަ ް
ވތަ އެއްވެސް ެ
ހުށަހެޅުމުން ނު ަ
ހައިސިއްޔަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.

(ށ)

ވިދިވިދިގެން ކޮމިޓީގެ  3ޖަލްސާއަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނާންގާ ހާޒިރުނުވުމުން މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި
ހުސްވީއެވެ.

ރިޔާސަތު
ވ
ޓނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއާރޒްއެވެ .އަދި އޭނާ ހާޒިރު ނުވެ ޭ
މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައް ާ
ދުވަސްތަކުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ .މި
ކ
އޓާނެ މީހަ ު
ނ ރިޔާސަތު ބަލަހަ ް
ނމަ އެދުވަހު ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއި ް
ދެމީހުންވެސް ހާޒިރުވެ ނެތް ަ
ކަނޑައަޅާނީއެވެ.
ޤާނޫނީ ޢަދަދު
އއްބަޔަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެކެވެ.
މިކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ މިކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެ
ކޮމެޓީގެ ޒިއްމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
(ހ)

ހ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި އަދި
ރ ާ
މަތީ ސަނަދު ތަކާ ބެހޭ ހު ި
ށ
ށ ވަނުމުގެ ފެންވަރާއި ،ކޯސްކުރިއަ ް
މުރާޖަޢާކޮށް އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.މީގެ ތެރޭގައި ކޯހަ ް
ގެންދިއުމާއި އިމްތިޙާނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

(ށ)

ބޑެތި
ބނުންވާމަތީސަނަދުގެ ކޯސްތަކާއި އަދި ހިންގަމުންދާ ކޯސްތަކަށް ޮ
މަރުކަޒުތަކުން އަލަށް ފަށަން ޭ
ނމައި
ށހެޅުންތައް ބަލައި އެ ހުށަހެޅުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނި ް
ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާ ހު ަ
އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ލަފާދިނުން.

(ނ)
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މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުތަކުން ކަމެއް އިސްތިޘްނާ ކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ލަފައެއް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ދިނުން.
(ރ)

އގައި އެފަދަ ލަފައެއް ދިނުން.
މަރުކަޒަކުންމަތީ ސަނަދަކާ ބެހޭގޮތުން ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެ ް

(ބ)

ތން ޑިޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެކަޑެމިކް އެފެއަރޒްއަށް ލަފާދިނުން.
މަތީ ސަނަދު ދިނުމާ ބެހޭގޮ ު

(ޅ)

މަތީ ސަނަދުތަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި
ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި ،ސުޕަވައިޒަރުން ޢައްޔަނު ކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

(ކ)

ށ ،ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
މަތީ ސަނަދުތަކުގެ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤްތަކުގެ މިންވަރު އިތުރުކޮ ް

(އ)

މަރުކަޒުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުރި ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤްތަކުގެ ފުރުސަތުތައް
ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްދިނުން.

(ވ)

މަތީ ސަނަދުތަކުގެ މުޤައްރަރު ތަކާއި ކިޔަވައިދިނުން މުރާޖަޢާކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ
ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިނގައިތޯ ބަލައި ،އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ލަފާދިނުން.

(މ)

މ
ޢލް ީ
ތކުގެ ދިރާސާތަކާ ގުޅުންހުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލައި ި
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަތީ ސަނަދު ަ
ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.

(ފ)

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީސަނަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ޢިލްމީ
ނފީޒު ކުރުމާއި
ވ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ޤާއިމުކޮށް ތަ ް
ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި މަރުކަޒުތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤު ތަކުގެ ފެންވަރު އެއްގޮތް
ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅައި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.

(ދ)

ސނެޓާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ
ެ
އތަކުގެ އިތުރަށް އެކެޑެމިކް
ކންތަ ް
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ަ
ނ
އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒްއާއި މަރުކަޒުތަކުން މަތީ ސަނަދުތަކުގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤާ ބެހޭގޮތު ް
ކށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަ ަ

އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ކޮމެޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުން އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ވަނީ މި ކޮމެޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.
(ހ)

މަތީ ސަނަދުތަކުގެ ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ސުޕަވައިޒަރަކު ހަމަޖެއްސުމާއި
އސުން.
އިމްތިޙާނު ކުރާނޭ މީހުން މަރުކަޒުތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން ހަމަޖެ ް

(ށ)

މަތީ ސަނަދުތަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިބިގަނެ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

(ނ)

ދ
މަތީ ސަނަދުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީތައް ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އެފަ ަ
އޅުން.
އެހީތައް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑަ ެ

(ރ)

ތއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި ،އެކަންކަމާ ގުޅޭ
މަތީ ސަނަދުތަކާބެހޭ ކަންތައް ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ފާސްކުރުން.

އިތުރު ކޮމެޓީތައް
ޖ ހިނދެއްގައި އިތުރު ކޮމެޓީތައް އުފައްދައި އެކޮމެޓީތަކާ
ކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓައި ކޮމެޓީއަށް ފެނިއް ެ
އ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .އެ
ކ ފަރުދަކާ ވެސް މަސައްކަތްތަ ް
ނ ވަ ި
މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައި ް
 8ވަނަ ޞަފްޙާ
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ދތަކާ
ބލަހައްޓާނީ މަތީ ސަނަ ު
އކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅައި އެކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ަ
ފަރާތްތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ މަސަ ް
ބެހޭ ކޮމިޓީއިންނެވެ.
ޖަލްސާތައް
ކޮންމެ ޓާމެއްގައި މަދުވެގެން ކޮމެޓީގެ  2ޖަލްސާ ބާއްވަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ،ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގެ
ދ އެޖެންޑާއާ އެކުގައި ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭ ކަންތަކާ
ނ  3ދުވަސް ކުރިން އެޖެންޑާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަ ި
ބަންދުނޫ ް
ވނެއެވެ.
ނށް ފޮނުވަން ާ
ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ަ
ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒްކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ .ކޮމެޓީގެ
އވެ .އަދި ކޮމެޓީއާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް
ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެ ެ
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިއްމާއެކެވެ.
ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން
ކމެޓީއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު
ނ އިޞްލާޙު ޮ
ނ ފެން ަ
ށ ގެންނަ ް
ހރަކުން މި ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކޮ ް
އެންމެ ލަސްވެގެން ކޮންމެ ދެއަ ަ
އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް
 15މެއި 2014
އެންމެ ފަހުން މުރާޖަޢާކުރެވުނު ތާރީޚް
 25ޖަނަވަރީ 2015
މަސްއޫލުފަރާތް
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް
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ްފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސ
.ްއެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުނ
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84 :ާ | ޖަލްސ2015 ީ ޖަނަވަރ25 :ްފާސްކުރެވުނު ތާރީޚ
ްފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 'އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން' ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށ
.ެނިންމުނެވ

.ްކޮމެޓީ އޮން ކޯސަސްގެ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުނ

AS
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84 :ާ | ޖަލްސ2015 ީ ޖަނަވަރ25 :ްފާސްކުރެވުނު ތާރީޚ
.ެތށް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމުނެވ
ަ ޮކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްގެ ގަވާއިދު އަންނަނިވިގ

Committee on Courses
Committee on Courses (CoC) is a Standing Committee of the Academic Senate
responsible for the university’s curriculum. CoC is responsible for setting and
reviewing policies formatters related to all the courses of the University, except
higher degrees. The Committee has oversight of the academic profile of the
University. The Committee will make recommendations on procedural matters
falling within its brief on behalf of the Academic Senate and will report decisions to
the meetings of the Academic Senate. The Committee is charged with the
responsibility to consider new course proposals and major revisions and periodically
review existing credit based courses to ensure that the curriculum is consonant with
University policies and guidelines of the Maldives Qualification Authority.
Composition
The Committee on Courses shall consist of Deputy Vice Chancellor Academic
Affairs, Registrar, and an Academic Staff from each teaching faculty/centre of the
University.
The Dean of the Faculty shall nominate academic staff member approved by
Faculty’s Management Committee, taking into consideration the number of years of
service to university, knowledge, experience and contribution to curriculum
development.
2 :ު ޢަދަދ،5 :ްޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމ
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Terms of Reference
1. Review and approve proposals for new and revised courses on behalf of
Academic Senate.
2. Draft policy and regulations for all courses of study except higher degrees and
assessment of students (Including appropriate mechanisms for course approval
and regular review of those courses), in terms of level, weighting, assessment and
duplication or overlap.
3. Establish mechanisms to monitor and evaluate whether Faculties/Centers adhere
to the approved curriculum, standards, and policies.
4. Receive recommendations for termination of courses, and confirm the conditions
for such termination, or take other appropriate action in accordance with the
published policies.
5. Develop and publish an up-to date list of CoC approved courses annually.
6. Report on its work to the Academic Senate on a biannual basis.
Quorum
The quorum for the CoC to conduct a meeting shall be half of the members including
the Chairperson of the committee.
Chairing of Meetings
The Chairperson of the committee is Deputy Vice Chancellor Academic Affairs, and
a deputy Chairperson shall be selected from among the committee members in its
first meeting. Chairperson shall chair the meetings if s/he is present. In the absence
of the Chairperson, the Vice Chairperson shall take the Chair. In any case if the
Chairperson and the Deputy Chairperson are unavailable the committee shall elect a
chair for that particular meeting.
Number of Meetings and Reporting
The CoC shall meet at least 6 times during the academic year. A written annual
report of the work of the committee during the year just completed shall be
submitted to the Academic Senate. In addition, if there are recommendations for
action by Academic Senate, they must be presented at the earliest meeting of the
Academic Senate.
Duration of the Membership
The membership of the committee is for 2 years from the date of nomination.
Absence without a valid reason for 3 consecutive sessions of CoC may lead to
dismissal from the committee.
Approve by Academic Senate
1st Revision: 25 January 2015
2 :ު ޢަދަދ،5 :ްޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމ
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ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ވިލުފުށި) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ވރީ 2015
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 28 :ޖަނަ ަ
'ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި ،ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރތައް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު' ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ،ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ވިލުފުށި) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ
މނެވެ.
އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިން ު

AS
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'ކްރެޑިޓް އޯވަރލޯޑް ޕޮލިސީ' އާ ގުޅޭގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ
ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގާ ގޮތެއް ނިންމުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ85 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :ފެބް ު

'ކްރެޑިޓް އޯވަރލޯޑް ޕޮލިސީ' އާގުޅޭގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ
ނ
މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 'ކްރެޑިޓް އޯވަރލޯޑް ޕޮލިސީ' އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފެކަލްޓީ ް
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއަށް ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ
މނެވެ.
އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިން ު
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ސީ.އެމް.އެސްގެ "ރެފްރަޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން އެލެމެންޓްރީ
ފަސްޓް އެއިޑް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ85 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :ފެބް ު
ލމެންޓަރީ ފަރސްޓް
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ "ރިފްރެޝާ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފެޝަންސީ އިން އެ ެ
ނމުނެވެ.
އެއިޑް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނި ް
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ 'ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އެންޑް
އިންޓަރނެޝަނަލް ރިލޭޝަންސް' ކޯހާ ގުޅޭ މައްސަލަ އެކެޑެމިކް ސެނެޓްގެ
ސަބްކޮމިޓީ އިން ނިންމިގޮތް މަޝްވަރާކުރުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ85 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :ފެބް ު

ލ
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ 'ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އެންޑް އިންޓަރނެޝަނަ ް
ށޓަކައި
ގ މަޢުލޫމާތަ ް
ރން ެ
ސއްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް މެންބަ ު
ނށް ކުރެވިފައިވާ މަ ަ
މށް މިހާތަ ަ
ރިލޭޝަންސް' ކޯސް އެކުލަވާލު ަ
އ ގުޅިގެން އިތުރު
މށް ނިންމުނެވެ .އަދި މިމައްސަލަ ާ
ށހަޅާފައިވާކަން ބަލައިގަތު ަ
ހ ަ
ސެނެޓްގެ ސަބްކޮމިޓީއިން ު
މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެކަޑެމިކް ސެނެޓްގެ އެހެން ޖަލްސާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
 12ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ޑިޕްލޮމާ އިން ދިވެހި ލޭންގުވިޖް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ
ހުއްދަ ދިނުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ85 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :ފެބް ު
ތމަ އަހަރު ފުރިހަމަ
ރ ަ
ގ 'ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއެޖް' ކޯހުގެ ފު ަ
ހން ާ
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްއިން ި
ހޅުވާލުމުގެ ގޮތުން،
ދ ހާޞިލްވެވޭގޮތަށް ފުރުޞަތު ު
ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް 'ޑިޕްލޮމާ އިން ދިވެހި ލެންގުއެޖް'ގެ ސަނަ ު
ޑިޕްލޮމާ އެގްޒިޓެއް ލުމަށާއި އަދި 'ޑިޕްލޮމާ އިން ދިވެހި ލޭންގުއެޖް' ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް
ޔތުން ނިންމުނެވެ.
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއް ަ
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ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހޮވުމުގައި ނަގާ ވޯޓު ހަމަހަމަވެއްޖަނަމަ ،ޢަމަލު ކުރާނޭ
ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ86 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 22 :ފެބް ު
ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރު
ނމުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ށ މާރކްސް ދީގެން ގޮތެއް ނި ް
ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަ ް
ތ މާރކްސް އަދި
ށ  50އިންސައް ަ
ކރާނީ ތަޢުލީމަ ް
ށއި މާރކްސް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ު
ދނުމަ ާ
ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ި
ތަޖުރިބާއަށް  50އިންސައްތަ މާރކްސް ކަމަށާއި އަދި

ތަޢުލީމަށް މާރކްސް ދޭނީ ބެޗްލަރ ޑިގްރީއަށް ކަމަށާއި މީގެ

ށ އަދި
ށ މާރކްސް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަ ް
ނމެ މަތީ ޑިގްރީއަށް އިތުރަ ް
އ ް
އިތުރުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ެ

ރބާ
ތަޖު ި

ގުނުމުގައި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއަށްފަހުގެ ތަޖުރިބާ އެކަނި ބެލުމަށާއި ލިބިފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ
މނެވެ.
ނން ު
ތަޖުރިބާވެސް ހިމަނާގޮތަށް ި
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ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ އަދި ބެޗްލަރ އޮފް
ނަރސިންގ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ކްލިނިކަލް ޑިއުޓީއާއި އެކްސްޓަރންޝިޕް ދަތުރުތަކާ
ގުޅިގެން އެކެޑެމިކް ކަލަންޑަރ އަށް ބަދަލުގެނައުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ86 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 22 :ފެބް ު

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސްގެ ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ އަދި ބެޗްލަރ އޮފް ނާރސިންގ ކޯހުގެ
ދލުތައް އެކެޑެމިކް
ޓއާއި އެކްސްޓަރންޝިޕް ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައިވާ ބަ ަ
ދަރިވަރުންގެ ކްލިނިކަލް ޑިއު ީ
ނ ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ
ކަލަންޑަރަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ފެކަލްޓީން އެދިފައިވާފަދައި ް
މނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ނިން ު
ކޯސް

މިޑްޓަރމް ބްރޭކް

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ  33ވަނަ ބެޗް ( 4ވަނަ ސެމެސްޓަރ) – ގުރޫޕް1-

ވީކް  8( 7މާރިޗް އިން  14މާރިޗް އަށް)

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ  33ވަނަ ބެޗް ( 4ވަނަ ސެމެސްޓަރ) – ގުރޫޕް2-

 22މާރިޗް އިން  26މާރިޗް އަށް

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ  30ވަނަ ބެޗް ( 5ވަނަ ސެމެސްޓަރ) – ގުރޫޕް 1-ވީކް  15( 8މާރިޗް އިން  21މާރިޗް އަށް)
ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ  30ވަނަ ބެޗް ( 5ވަނަ ސެމެސްޓަރ) – ގުރޫޕް2-

 13ވަނަ ޞަފްޙާ

 22މާރިޗް އިން  26މާރިޗް އަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ  34ވަނަ ބެޗް ( 6ވަނަ ސެމެސްޓަރ)

ވީކް  15( 8މާރިޗް އިން  21މާރިޗް އަށް)

ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ  6ވަނަ ބެޗް ( 4ވަނަ ސެމެސްޓަރ)

ވީކް  15( 8މާރިޗް އިން  21މާރިޗް އަށް)

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ  35ވަނަ ބެޗް ( 5ވަނަ ސެމެސްޓަރ)

ވީކް  15( 8މާރިޗް އިން  21މާރިޗް އަށް)

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ  38ވަނަ ބެޗް ( 5ވަނަ ސެމެސްޓަރ)

ވީކް  15( 8މާރިޗް އިން  21މާރިޗް އަށް)
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ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީއަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓްގެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ86 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 22 :ފެބް ު
ރިސާރޗް

ގްރާންޓްސް

ކޮމިޓީއަށް

އެކެޑެމިކް

ސެނެޓުން

ޢައްޔަނުކުރާ

މެންބަރަކަށް

ޑރ

ޢަލީ

ޝަރީފު

ނންމުނެވެ.
ލބިއްޔަތުން) ި
ގ ވޯޓާއެކު (ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣު ަ
ހަމަޖެއްސުމަށް 16 ،މެންބަރުން ެ
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.

ރވަރީ  | 2015ޖަލްސާ86 :
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 22 :ފެބް ު
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް އެކެޑެމިކް
ލސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
ސެނެޓްގެ ރުހުން އޮތްކަމަށް ޖަ ް
#

ނަން

މަޤާމް

އޮފީސް

1

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

ޑީން

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

2

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން

މެންބަރު

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ

3

ޛުލްޚާނާ އާދަމް

ލައިބްރޭރިއަން

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

4

ޑރ ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

5

ޖިނާހު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ނިއުސް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

6

ފާޠިމަތު ޙިލްމީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

7

އަޙްމަދު ޝުޢައިބު

ރައީސް

ޔުނައިޓެޑް އާޓިސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

8

ޑރ ރަޝީދާ މުޙައްމަދު ދީދީ

ހ.މަންދުއެދުރުގެ ،މާލެ

9

ވަލީދާ ޢީސާ

ލެކްޗަރަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

 10ޢާއިދާ ހައްމާދު

ލެކްޗަރަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

 11ޑރ އަތާއަﷲ އަޙްމަދު ރަޝީދު

ސ.ލެކްޗަރަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

 12ޢާއިޝަތު ޝަނޫރާ

ލެކްޗަރަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

 14ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ސައިކޮލޮޖީ" ކޯސް
އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 1 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ87 :
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ސައިކޮލޮޖީ" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ވިޜުއަލް އާޓްސް" ކޯސް
އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 1 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ87 :
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ވިޜުއަލް އާޓްސް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް
މނެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިން ު
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ވިޜުއަލް އާޓްސް" ކޯސް
އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 1 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ87 :
ށ
ލ އާޓްސް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަ ް
އޓްސްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ވިޜުއަ ް
ފެކަލްޓީ އޮފް ާ
މނެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިން ު

AS

227

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ޑިޕްލޮމާ އިން ވިޜުއަލް އާޓްސް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ
ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 1 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ87 :
ޖލްސާއަށް ހާޒިރުވި
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ޑިޕްލޮމާ އިން ވިޜުއަލް އާޓްސް" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ަ
ނންމުނެވެ.
ލބިއްޔަތުން ި
މެންބަރުންގެ އަޣު ަ

 15ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އެންޑް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް" ކޯހުގެ ދަރިވަރަކު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
ގޮތެއް ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 1 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ87 :
ލ
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަ ް
ރިލޭޝަންސް" ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާ މުޙައްމަދު ނިޝާމް (ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު )A092903 :ގެ މައްސަލަ
އ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއެކު ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ސްޓޫޑެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ބލަ ި
ހިނގާފައިވާގޮތް އަލުން ަ
މނެވެ.
ސަރވިސަސް އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިން ު
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ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އަށް ރުހުން ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 1 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ87 :
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް
ނންމުނެވެ.
އެކެޑެމިކް ސެނެޓްގެ ރުހުން އޮތްކަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ި

ނަން

މަޤާމް

އޮފީސް

#
1

ކެޕްޓަން ޤާސިމް މުޙައްމަދު ފުޅު

ވެރިޔާ

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

2

ކެޕްޓަން ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު

ޑ.ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ

3

ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް މުޙައްމަދު ސަލީމް ކޯސްޓްގާޑް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

4

އަލްފާޟިލް މުޖާހިދު އަނީސް

ޗީފް މެނޭޖަރ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

5

ކެޕްޓަން ޙަސަން ޒަރީރު

ޕޯޓް ކެޕްޓަން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

6

ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ޗެއަރމަން

ސެންކޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7

އަލްފާޟިލް މައިޒާން އަޙްމަދު މަނިކު

ޗެއަރމަން

މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަން

8

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފް

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

ލިލީ ޝިޕިންގ

9

ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޖާބިރު

ލެކްޗަރަރ

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

10

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

11

އަލްފަޟިލާ އަޒީފާ ޙުސައިން

12

އަލްފާޟިލާ ނުޒްމާ ނަޖްމީ
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސައިކޮލޮޖީ" ކޯސް
އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 1 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ87 :
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސައިކޮލޮޖީ" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް
ޤން ނިންމުނެވެ.
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

AS
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ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ކެނދިކުޅުދޫ) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 8 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ88 :
'ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި ،ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރތައް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު' ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ،ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (ކެނދިކުޅުދޫ) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ
މނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ނިން ު

AS
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ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (މުލީ) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 8 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ88 :
'ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި ،ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރތައް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު' ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ،ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ (މުލީ) ގާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ
މނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ނިން ު

AS
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ޔުނިވަރސިޓީގެ  2ކޯހަކުން ޖާގަ ރިޒާވްކޮށްދިނުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
އެޑިއުކޭޝަނުން އެދިފައިވާ މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 8 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ89 :
ސާކްގެ ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްސް ކޮމިޝަންތަކުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ސާރކް ގައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ  2ކޯހުން ކޮންމެ ކޯހަކުން  1ޖާގަ ރިޒާވްކޮށްދެއްވުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ނނަކަމަށް
ދނުމަށް ފެ ް
ދވަޑައިގެންނެވި ޖާގަ ރިޒާވްކޮށް ި
ނވާފައިވާ ސިޓީ އާ ގުޅިގެން އެ ި
އޮފް ހަޔަރަ އެޑިއުކޭޝަނުން ފޮ ު
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

#

ކޯހުގެ ނަން

ފެކަލްޓީ

1

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ (ސެކަންޑްރީ)

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

2

ބެޗްލަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެނެޖްމަންޓް

ނޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެ ް
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ޕޮލިސީ އޮން ރިޕީޓިންގ ސަބްޖެކްޓްސް އެންޑް ކޯސަސްއާ ގުޅޭގޮތުން އެކެޑެމިކް
ސެނެޓްގެ މަޝްވަރާއަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގާ ގޮތެއް
ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 5 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ90 :
'ޕޮލިސީ ކޮންސަރނިންގ ރިޕީޓިންގ ސަބްޖެކްޓްސް އެންޑް ކޯސެސް' ޕޮލިސީގައި މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
ކޯހުގެ ދިގުމިނުގެ ދެގުނަ އާއި އިތުރު  1އަހަރު ކޯސް ނިންމުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް
ހއްމު މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށްވާތީ އެ މުއްދަތުގައި ޑިފަރ ކުރުން ފަދަ ކަންކަންވެސް
ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ވަރަށް މު ި
ނވެ.
މ ެ
ކމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިން ު
ހިމެނިގެން ކޯސް ނިންމެންވާނެ ަ
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އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 5 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ90 :
އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް
ނންމުނެވެ.
އެކެޑެމިކް ސެނެޓްގެ ރުހުން އޮތްކަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ި

ނަން

އޮފީސް/ކުންފުނި

މަޤާމް

#
1

ލ
އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަ ީ

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ޑީން

2

ދ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީ ާ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

3

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

4

ޑރ މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

5

ނ
ޝ ް
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާ ާ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

6

ލ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޖް ާ

7
8

އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް
އާޞިފް
ލ
އަލްފާޟިލް ރިފާތު ޖަލީ ް
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ސީނިއަރ ޖެނެރަލް
މެނޭޖަރ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް

މއ.ރަންގިރި/މާލެ

ޕްރޮފެޝަނަލް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

ޓ
އެކައުންޓެން ް
9

އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ މުޙައްމަދު

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ލެކްޗަރަރ

10

ދ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސު ާ

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ލެކްޗަރަރ

11

ރ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނާޞި ު

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ލެކްޗަރަރ

12

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މުބާރިކް

AS

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 'އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ (ސެކަންޑަރީ
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މެތެމެޓިކްސް)' ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މައްސަލަ.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 5 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ90 :
ނ (ސެކަންޑްރީ މެތެމެޓިކްސް) ކޯހުގެ  2އެގްޒިޓް
ގ ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަ ް
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ެ
ކަމުގައިވާ 'އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ (ސެކަންޑަރީ މެތެމެޓިކްސް)' އަދި 'ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ
(ސެކަންޑަރީ މެތެމެޓިކްސް)' ކޯސް ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމާއި ފާސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއެއްގޮތަށް
މނެވެ.
އެ ސިޔާސަތުގައިވާ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސެނެޓަށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ނިން ު

AS

237

 2015ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 5 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ90 :
 2015ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަ މިހާތަނަށް ޙައްލު ނުކުރެވިތިބި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
އިތުރަށް ފުރުޞަތެއް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއް އޮވެގެން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ
ޕްރޮސެސް

އެއްގެ

ދަރިވަރުންނަށް

ސަބަބުން

މިޓާރމުގައި

ރެޖިސްޓްރޭޝަން
އިތުރަށް

ނކުރެވި
ފުރިހަމަ ު

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރުމުގެ

ތިބި

ފުރުޞަތު

ށ
ނ ް
ދަރިވަރުން ަ

ކަމަށާއި،

ނން
އެ ޫ

މށާއި
ނުދިނު ަ

ކިޔެވުން

ކުރިއަށް

ނުގެންދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،މިގޮތަށް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް
(ބެޗްތައް ވަކިން)  2015އޭޕްރިލް  8ގެ ނިޔަލަށް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ އެކެޑެމިކް އެފެއާޒް އަށް ފޮނުވުމަށް
ނިންމުނެވެ.

 19ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

ް'ޕޮލިސީ އޮން އެވޯރޑިންގ ސެޓްފިކެޓްސް ފޮރ ކޯސަސް ޓު ވިޗް ސްޓޫޑެންޓްސ
.ްހޭވް ނޮޓް ރެޖިސްޓަރޑް' މުރާޖަޢާކުރުނ
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91 :ާ | ޖަލްސ2015 ް އޭޕްރީލ12 :ްފާސްކުރެވުނު ތާރީޚ
'ް'ޕޮލިސީ އޮން އެވާރޑިންގ ސެޓްފިކެޓްސް ފޮރ ކޯސަސް ޓު ވިޗް ސްޓޫޑެންޓްސް ހޭވް ނޮޓް ރެޖިސްޓަރޑ
.ެމނެވ
ު ްތށް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިނ
ަ ޮއަންނަނިވިގ

Academic Policy
Policy on awarding certificates for non-registered courses
Policy on awarding certificates for courses for which students have not registered for.

Approved on:
Approved by:
Contact person:

9 December 2009, 12th April 2015 (revised)
Academic Senate
Registrar

1. Introduction
There have been instances in which students seek the award of certificates for which
they have not registered. A student who is registered for a qualification may fulfill the
requirements of another lower qualification while in the process of studying for the
higher qualification. For example, a student who is registered for Bachelor of Business
course may fulfill all the academic requirements of the Diploma of Business while
undertaking the degree course subjects because all the diploma subjects may be
included in the degree course. This policy relates to the award of the lower certificate
in these instances.
2. Statement of Policy
(a) Student will not be awarded certificates for which they have not registered.
(b) A student who fulfills the requirements for a qualification while studying in a
different course must, in order to get the lower qualification, first change the
course to the lower award as a matter of rule.
(c) Once the student has graduated from the lower course, the student ceases to be a
student unless the student has registered for another course. If the student wishes
to re-register in the previous higher course, s/he should compete with other
applicants at normal entry dates.

2 :ު ޢަދަދ،5 :ްޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމ

ާ ވަނަ ޞަފްޙ20

(d) A student who, for compassionate reasons, must discontinue a higher course may
be allowed to register at any time for the lower course for which the student has
completed all academic requirements to enable the student to leave the University
with a qualification.
3. Responsibility for implementation
Registrar
4. Effective date
12 April 2015
__________________________________________________________________________
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 12 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ91 :
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރުހުން
ނވެ.
ޤން ނިންމު ެ
ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ނަން

އޮފީސް/ކުންފުނި

މަޤާމް

#
1

އަލްފާޟިލާ ޝާމިލާ ޢަބްދުﷲ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޑީން

2

ރ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢާމި ާ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އެޑިޔުކޭޝަން

3

މރު
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢު ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

4

ޑރ ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙައްމަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

5

ރ
އަލްފާޟިލާ ނާޒްލީން ވާފި ު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

ޕްރިންސިޕަލް

6

އަލްފާޟިލް ޠާޙާ ސަލީމް

ނލް
ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަ ަ
ސްކޫލް

ޕްރިންސިޕަލް

7

ބދުލްޙަކީމް
އަލްފާޟިލް އާތިފް ޢަ ް

ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަން

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް

8

ޑރ އަޙްމަދު ރިޔާޟް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ

9

އަލްފާޟިލާ މުޙްސިނާ މުޙައްމަދު

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

10

އަލްފާޟިލާ އާޝިޔާ ލީލާ އަޙްމަދު

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެކްޗަރަރ

11

މ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިޔާ ާ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެކްޗަރަރ

12

 21ވަނަ ޞަފްޙާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

AS

240

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 12 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ91 :
އޔަނުކުރުމަށް ރުހުން
ބފުޅުން ޢަ ް
ނނިވި ޭ
ސސްގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް އަން ަ
ހލްތު ސައިން ަ
ފެކަލްޓީ އޮފް ެ
ނވެ.
ޤން ނިންމު ެ
ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
އޮފީސް/ކުންފުނި

މަޤާމް

#

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

ޑީން

2

އަލްފާޟިލާ ފާޚިރާ ފާއިޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ހެޑް އޮފް ހިއުމަންރިސޯސް

3

ފ
ލޠީ ް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ަ

ލ
އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަ ް

ޓ
ސ.ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސް ް

4

ޑރ ޝީޒާ ޢަލީ

ތ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ު

5

ލ
އަލްފާޟިލާ ހަފްޞާ ޢަ ީ

ލ
އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަ ް

6

ބ
އަލްފާޟިލާ ނަޒީރާ ނަޖީ ް

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

7

ނ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުހާ ާ

ޑައިބެޓިކްސް ސޮސައިޓީ

8

ޑރ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޔޫސުފް

މ.ނޭހާ  /މާލެ

9

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ދީދީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

ލެކްޗަރަރ

10

މ
އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ފަހު ީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

ލެކްޗަރަރ

11

ތ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަހާރަ ު

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

ލެކްޗަރަރ

12

މ
އަލްފާޟިލް މުޠާޢު ޝަހީ ް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

ލެކްޗަރަރ

1

ނަން
ހން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާ ީ
އިސްމާޢީލް

AS
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ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރެލް އޮފް ހެލްތު
ސަރވިސް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް
ނަރސިންގ
ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމްގެ
ކޯޑިނޭޓަރ
ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ

 2015ދެވަނަ ޓާރމްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނައުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 12 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ91 :
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވާ ތާރީޚަކީ  14ޖޫން  2015ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް
ނމުނެވެ.
ވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނި ް
ފެންނަކަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ި
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސްގެ 'އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ސޯޝަލް ވާރކް'
ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 19 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ92 :
ލތު ސައެންސަސްގެ 'އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ސޯޝަލް ވާރކް' ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެ ް
ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 19 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ92 :
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމަށް
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.
ނަން

އޮފީސް/ކުންފުނި

މަޤާމް

#
1

ޑރ ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް

ޑީން

2

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒްހާން ސަމީމް

3

ފ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީ ް

4

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒާހިދު

5

ޑރ ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު

6

ޑރ އަޙްމަދު ޝާއިޤް

7

އަލްފާޟިލް ޖާވިޝް ޙަމީދު

8

ޑރ އާމިނަތު ޝަފިޢާ

9

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޚާލިދު

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް

10

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާދިރާ

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް

ލެކްޗަރަރ ،ކޯޑިނޭޓަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް

ލެކްޗަރަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް

ސ.އެޑްމިން އޮފިސަރ

11
12
 23ވަނަ ޞަފްޙާ

ލ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނުޒުހާ ޢަ ީ
ވަސީމް
ނ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝުޒް ާ

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޖ
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮ ީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމެންޓް
އެންޑް އެނާރޖީ
އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ
ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ދަ
އެޑްވާންސްމެންޓް އޮފް ސައެންސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ

ޑިރެކްޓަރ
އ.ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ޑިރެކްޓަރ
ކޯ ފައުންޑަރ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
ލެކްޗަރަރ ،ހެޑް އޮފް
ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 19 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ92 :
ޔނުކުރުމަށް ރުހުން
ރންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި ބޭފުޅުން ޢައް ަ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަ ި
ނވެ.
ޤން ނިންމު ެ
ދިނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
#

ނަން

1

ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

2

ބ
ލ ް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުއްޠަ ި

3

މ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޒާ ް

4

އަލްފާޟިލާ ޒީނިއާ އަޙްމަދު ޙަމީދު

5

ޑރ މިރާޒް މުޙައްމަދު

6

ޢ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިފާ ު

7

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމް

8

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު
ސިދުޤީ

9

އަލްފާޟިލް ޣާނިމް މުޙައްމަދު

10

ފ
ފ ް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަ ީ

11

ލ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިސަ ް

12

 24ވަނަ ޞަފްޙާ

މަޤާމް

އޮފީސް/ކުންފުނި
ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ
ޖ
ޓެކްނޯލޮ ީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑީން
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސީނިއަރ އެންޖިނިއަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޖެނެރަލް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޓ
ނ ް
ފަސްޓް ލެފްޓިނެ ް

މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑު މެންބަރ

ވެގާޓެކް ސަރވިސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ

ލެކްޗަރަރ ،ހެޑް އޮފް

ޖ
ޓެކްނޯލޮ ީ

ޑިޕާރޓްމަންޓް)

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ،

ޖ
ޓެކްނޯލޮ ީ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ
ޖ
ޓެކްނޯލޮ ީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހައިކަލް

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ

އިބްރާހީމް

ޖ
ޓެކްނޯލޮ ީ

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
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ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ރުހުން ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 19 :އޭޕްރީލް  | 2015ޖަލްސާ92 :
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް އަންނަނިވި ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމަށް
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.
ނަން

އޮފީސް/ކުންފުނި

މަޤާމް

#
1

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ޑީން

2

ޑރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް
އިސްލާމިއްޔާ

މުދީރު

3

ޑރ މުޙައްމަދު ޢަލީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

4

ޢ
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަފީ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

5

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޙުސައިން

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު

މުދީރު

6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞަބާޙް

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

8

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

9

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

10

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަޙްމަދު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަލީމް

11

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ޙުސައިން
ފ
ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީ ް

12

ފިނޭންސް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން 250 -236
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ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ޙައްޖު އޮޕަރޭޝަން
މެނޭޖަރ
އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ،
ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ،
ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ލެކްޗަރަރ ،ހެޑް އޮފް
ޑިޕާރޓްމަންޓް
ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ބަދަލުކޮށް ވޯޓަރ
ފީޗަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 26 :ފެބްރުއަރީ  | 2015ޖަލްސާ3 :
ގ މަސައްކަތުގެ
ބދަލުކޮށް ވޯޓަރ ފީޗަރ ހެދުމު ެ
ލންޑްސްކޭޕިންގ ަ
 -1އެމް.އެން .ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގެ ޭ
ތެރެއިން

މިހާރު

ނިމިފައިވާ

މަސައްކަތުގެ

ބިލުގެ

ގޮތުގައި

އެ

މަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ސްޕީޑް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު (ނަންބަރު  )SC/INV/2015/03ގައިވާ
 25ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

ޖުމްލަ ޢަދަދު ކަމަށްވާ ( 138,629.45ސަތޭކަ ތިރީސް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ އޮނަތިރީސް ރުފިޔާ ސާޅީސް
ސތޭކަ ސަތާރަ
ނކުރުމަށްފަހު ަ ( 117,835.03
ނވަރު އު ި
ފަސް ލާރި) ގެ ( 15ފަނަރަ) އިންސައްތައަށް ޖެހޭ މި ް
ށ
ފންޏަށް ދިނުމަ ް
ޓ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެކުން ު
ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ ތިން ލާރި) ޕާރ ް
ތން ނިންމުނެވެ.
ވ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަ ު
ފެންނަކަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ި
 -2ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި މީގެ ފަހުން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ސ ދެއްކުމުގައި
( 500,000.00ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިޢުލާނުކުރުމާއި ފައި ާ
ގ
ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުން ެ
މނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ނިން ު
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މާސްޓަރޒް ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އެކްސްޓަރނަލް
އެގްޒަމިނަރުންގެ އޮނަރޭރިއަމް ފީ އާމެދު ހަޔަރ ޑިގްރީސް ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި
މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 26 :ފެބްރުއަރީ  | 2015ޖަލްސާ3 :
ނރޭރިއަމް ފީގެ
 -1ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މާސްޓަރޒް ކޯސްތަކުގެ އެކްސްޓަރނަލް އެގްޒަމިނަރުންގެ އޮ ަ
ތށް ،ހަމަޖެއްސުމަށް
ގޮތުގައި ( 1000އެއްހާސް) ރުފިޔާ ،ހަޔަރ ޑިގްރީސް ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ގޮ ަ
ނމުނެވެ.
ވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނި ް
ފެންނަކަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ި
 -2އެކްސްޓަރނަލް އެގްޒަމިނަރުންގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންނަށް މި އޮނަރޭރިއަމް
ހަމަޖެއްސޭނީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތުން ބޭރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ
ކަމުގައިވެސް ނިންމުނެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސްގެ 'ބެޗްލަރ އޮފް އެންވަޔަރުމަންޓް މެނެޖްމަންޓް' ކޯހުގެ
ދަރިވަރުންގެ ފީ އާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 26 :ފެބްރުއަރީ  | 2015ޖަލްސާ3 :
ގ ދަރިވަރުންގެ
ވޔަރުމަންޓް މެނެޖްމަންޓް' ކޯހު ެ
 -1ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް އިން ހިންގާ 'ބެޗްލަރ އޮފް އެން ަ
ތެރެއިން މާރޗް  2015ގައި ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރުމެންޓް އެންޑް
އެނާރޖީ އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ފީ އާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގާ ގޮތެއް
ޅގެން މިމައްސަލައިގާ ކަނޑައެޅުމަށް އިތުރު
ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިނޭންސް ކޮމިޓީއަށް ނެތުމާ ގު ި
ލސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
މަޢުލޫމާތާއެކު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ޖަ ް
ނިންމުނެވެ.

 26ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

 -2އިސްވެދެންނެވުނު

ހާލަތުގައި

ދިމާވެފައިވާ

ސްޕޮންސަރ

ދަރިވަރުންނަކީ

ދަރިވަރުން

އެ

ކަމުގައިވާތީ

ނކަމަށްވެސް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ
ނ ަ
ނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެ ް
ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވެނިވެވޭ ެ
މނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ނިން ު
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ސާރކްގެ ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްސް ކޮމިޝަންގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން މާލޭގައި
ކިޔަވާ ބޭރު ދަރިވަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާނޭ އަގެއް ކަނޑައެޅުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 17 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ4 :
ސާރކްގެ ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްސް ކޮމިޝަންގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން މާލޭގައި ކިޔެވުމަށް އަންނަ ދަރިވަރުންގެ
މހާރުވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަނާލުތަކުގައި ދިވެހި
އެކޮމޮޑޭޝަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަނާލުތަކުން ހަމަޖައްސާނީ ި
ޤން ނިންމުނެވެ.
ދަރިވަރުން ދައްކަމުންގެންދާ ފީކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
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ބްލޮކް މޯޑުގައި ކްލާސްތައް ނެގުމަށް ކެމްޕަސްތަކަށް ދަތުކުރާ ލެކްޗަރަރ އިންނަށް
މިހާރު ދޭ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ އެލަވަންސް މުރާޖަޢާކުރުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 17 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ4 :
ލކްޗަރަރ އިންނަށް
ރޗް ސެންޓަރުތަކަށް ދަތުކުރާ ެ
ނގުމަށް ކެމްޕަސްތަކަށާއި އައުޓް ީ
ބްލޮކް މޯޑުގައި ކްލާސްތައް ެ
އސްފައިވާ ބަދަލާ
މިހާރު ދޭ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ އެލަވަންސަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަ ި
އަޅާބަލާއިރު ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްކަމަށް ނުވާތީ އެލަވަންސް ( 170ސަތޭކަ ހަތްދިހަ)
ޤން ނިންމުނެވެ.
ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
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ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ފައިސާ ރީމްބާސް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 17 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ4 :
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސްގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ދީދީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ
ޑިސެމްބަރ

މަހު

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ރީމްބާސްކުރާގޮތަށް

ކުރައްވާފައިވާ

ދަތުރުގެ

ޚަރަދާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ދީދީ އަށް
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަޖެޓުން  2014ވަނަ އަހަރަށް އެލޮކޭޓްކުރެވިފައިވާ ( 10,596.40ދިހަ ހާސް ފަސް
ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި) ގެ ތެރެއިން ދަތުރުގެ ޚަރަދު ރިއިމްބާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

 27ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

FC

242

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ މާސްޓަރޒް ކޯހުގެ އެންޓްރެންސް އިމްތިހާނުގެ
ފީ ކަނޑައެޅުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 17 :މާރިޗް  | 2015ޖަލްސާ4 :
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ މާސްޓަރޒް ކޯހުގެ އެންޓްރެންސް އިމްތިޙާނުގެ ފީ އަކީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް
ޔތުން ނިންމުނެވެ.
( 500ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއް ަ
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ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ އިން މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ ކައުންސިލަށް
ހިންގައިދޭ އިމްތިހާންގެ ފީ މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް އެ ސެންޓަރުން އެދިފައިވާ
މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :އޭޕްރިލް  | 2015ޖަލްސާ5 :
ށ ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރސިންގ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ނަރުހުންނަ ް
ދވެހި ނަރުހުން އިމްތިޙާނަށް ދައްކާ ފީ އަކީ 500
މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ލައިސެންސިންގ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ި
ތން ނިންމުނެވެ.
(ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަ ު

FC

244

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގެ އެންޓްރެންސް އިމްތިހާނުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :އޭޕްރިލް  | 2015ޖަލްސާ5 :
ޔުނިވަރސިޓީގެ

އެކިއެކި

ކޯސްތަކަށް

ވަނުމަށް

ދެވޭ

ޓރެންސް
އެން ް

އިމްތިހާންތަކުގައި

ބައިވެރިވާ

ކޮންމެ

އއް ހަމަޖެއްސުމަށް
ށ ( 500ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ފީ ެ
އ ހަދާ ކޮންމެ މާއްދާއަކަ ް
ކެނޑިޑޭޓަކަށްވެސް އިމްތިހާނުގަ ި
މނެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިން ު
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ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީތަކުގެ އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރުންނަށް
އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :އޭޕްރިލް  | 2015ޖަލްސާ5 :
ޔުނިވަރސިޓީގެ

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ

އެޑްވައިޒަރީ

ކޮމިޓީތަކުގައި

ވ
ހިމެނިވަޑައިގަންނަ ާ

އެކްސްޓަރނަލް

ނށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް ( 500ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
މެންބަރުން ަ
މނެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިން ު

 28ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ
މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 22 :އޭޕްރިލް  | 2015ޖަލްސާ6 :
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ އައު އިމާރާތަށް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދެވެންދެން
ކށް ( 100ސަތޭކަ)
ވއްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަ ަ
ޑން ކަނޑައަޅާ ( 5ފަހެއް) މު ަ
ވަގުތީގޮތުން ،އެ ފެކަލްޓީގެ ީ
ރުފިޔާއާއި ( 200ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ތެރެއިން ޑީން ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ ފޯނު އެލަވަންސެއް
ތން ނިންމުނެވެ.
ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަ ު

FC

247

އިންޑިޔާ-ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅުމަށް  50އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ކެއްކުމުގެ
ވާރކްޝޮޕަށް ގެންނަ ޝެފުންނަށް ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ހުއްދަ ދިނުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 22 :އޭޕްރިލް  | 2015ޖަލްސާ6 :
އިންޑިޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ޚާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމްކުރިތާ  50އަހަރުފުރޭ ރަން ޔޫބީލްގެ މުނާސަބާ
ހސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް
އޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ހައި ކޮމިޝަނާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޮ
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާ ް
ވ ( 2ދޭއް) ޝެފުންގެ ދެކޮޅު
އވާ ކެއްކުމުގެ ވާރކްޝޮޕަކަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ބާ ް
ޓިކެޓް (އިންޑިޔާ-މާލެ-އިންޑިޔާ) އިކޮނޮމީ ކްލާހުން ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
ނިންމުނެވެ.
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ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް STCW2010
ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ރިޕްލޭސްކުރުމަށް ފީއެއް ނެގުމާމެދު އެ ސެންޓަރުން ހުށަހަޅާ
މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 5 :މެއި  | 2015ޖަލްސާ7 :

 STCW2010ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ،ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން
ދވަހުގެ މުއްދަތަށް
ޓފިކެޓް ތަކެއްވެސް  5އަހަރު ު
ހ ސެ ް
ނމެވުމެއްގެ ދަށުން ހުރި ާ
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ނި ް
ނ ނަގާނެ ފީ އަކީ
ދޫކުރަންޖެހޭތީ ކުރިން ދޫކުރެވުނު ސެޓްފިކެޓްތައް ރިޕްލޭސްކުރުމަށް ފީ އެއް ނެގުމަށާއި މިގޮތު ް
ސެޓްފިކެޓް ރިޕްލޭސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ސެޓްފިކެޓަކަށް މިހާރުވެސް ނަގާ ފީ ކަމުގައިވާ ( 100ސަތޭކަ) ރުފިޔާކަމުގައި
ނންމުނެވެ.
ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ި

 29ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :
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ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް އިން ހިންގާ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ ފީ
ކަނޑައެޅުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 5 :މެއި  | 2015ޖަލްސާ7 :
ތގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފީ އަންނަނިވިގޮތަށް
ނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމުއްދަ ު
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސުން ހި ް
ނންމުނެވެ.
ކަނޑައެޅުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ި

#

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

މުއްދަތު

1

މައިކްރޯސޮފްޓް ވާރޑް – އިންޓަރމީޑިއެޓް

 15ގަޑިއިރު

2

މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް  -އިންޓަރމީޑިއެޓް

3

ޑިޒައިނިންގ އޮންލައިން އެޑްސް
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 15ގަޑިއިރު
 15ގަޑިއިރު

ފީ (ދަރިވަރަކަށް) މަދުވެގެން
800ރ
800ރ
600ރ

 15ބައިވެރިން
 15ބައިވެރިން
 10ބައިވެރިން

މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހުގެ ދަރިވަރެއްގެ ފީ އާގުޅޭގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގާ ގޮތެއް ނިންމުން.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 5 :މެއި  | 2015ޖަލްސާ7 :
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހުގެ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވާ ޢާއިޝަތު އަޒްރާ
ހ
(ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ )38687 :އަށް ކަނޑައެޅުނު މުއްދަތުގައި އޭނާގެ ތީސިޒް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލިބިދޭންޖެ ޭ
މ) އަށް ރަޖިސްޓަރ
ތ ދެވިފައިނުވާތީ މި ސެމެސްޓަރ (2015ގެ ފުރަތަމަ ޓަރ ް
މިންވަރަށް އެހީތެރިކަމާއި ވަގު ު
ކޮށްފައިވާ އެމާއްދާ ( )EST601ގެ ފީ ނުނެގުމަށް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް ،ކޯސްތަކުންނަގާ ފީއާ ބެހޭ ސިޔާސަތަކީ
ފނޭންސް ކޮމިޓީއިން
ފސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތަކަށްވާތީ އެ ސިޔާސަތާ ފުށުއަރާގޮތަށް ި
ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ާ
މިފަދަ ގޮތަކަށް އިސްތިސްނާއެއް ނުދެވޭނެތީ މިމައްސަލަ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި
މނެވެ.
ޤން ނިން ު
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

 30ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް | ވޮލިއުމް ،5 :ޢަދަދު2 :

