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އަހަރީ ިރޕޯޓްގަިއވާ ތަފާސް ިހސާބުތަކުން ފާހަގަވާ މުިހންމު އެއް ކަމަކީ، ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިފިރހެން ދަިރވަރުން ިކޔަވާ 

ިނސްބަތް، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ދަށްކަމެވެ. ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިކޔަވާ ކޮންމެ ިފިރހެން ދަިރވަރަކަށް، އަންހެން ދެ 

ދަިރވަރުން ިކޔަވައެވެ. ިޖންސްގެ މެދުގަިއ ިމހާ ތަފާތު ބޮޑުވުމަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުގަިއ ނާިދރުކަމެކެވެ. ިމކަމަކީ، ހަމަހަމަ 

މުޖުތަމަޢުއެއް ިބނާކުރުމަށްޓަކަިއ، ސަބަަބުތައް ދެނެގަނެ، ިފޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުިހންމު ކަމެކެވެ. 
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ރާއްޖޭގަިއ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ިބންގާ ހަރުދަނާ ކުރުނ4ް

ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލ8ް

ފެކަލްޓީތަކާިއ ސެންޓަރުތަކުގެ ިރޕޯރޓްތައ34ް

ތަފާސް ިހސާބ52ު

ޔުިނވަރިސޓީގެ ިއސް ިހންގުންތެިރނ90ް

udwBcqwm egITisrwvinuy

ޔުިނވަރިސޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ިދވެިހރާއްޖެ ފުިރހަމަ ިމިނވަން ިއސްލާމީ ޤައުމެއްގެ 

ގޮތުގަިއ އަބަދަށް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ، އަިދ ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ، ިއޖްިތމާޢީ، 

ިއޤްިތޞާދީ ތަރައްޤީއަށާިއ، ފަރުދުންގެ ކުިރއެރުމަށް ބޭނުންވާ ިޢލްމާިއ ހުނަރު 

އުފައްދަިއ، ހޯދަިއ، ރައްކާތެިރކޮށް، ފެތުރުމެވެ.

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ގެ ޤާނޫނު، މާއްދާ 4

2 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް
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އީމާން އާިއ ިޢލްމު
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قانونى واجب

a

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ
މަރުކަޒީ ިއދާރާ، މާލެ،  

ރައްިޔތުންގެ މަޖްިލސްގެ ރައީސް އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهلل މަސީޙް މުޙައްމަދަށް  

ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  

މަޖްިލހަށް  ފަދަިއން، ރައްިޔތުންގެ  ގަިއވާ  މާއްދާ  ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ޤާނޫނުގެ 54 ވަނަ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ   

ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް މަިނކުފާނަށް އަިރސް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ިލބޭ 

މަިތވެިރ ޝަރަފެކެވެ.

ޔުިނވަރިސޓީގެ ވެިށ، ފުޅާކޮށް، ދެމެހެއްޓެިނިވ ގޮތުގަިއ ތަރައްޤީ ކުރެިވގެން ިދއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތަކީ،   

ތަނަވަސް  ވަސީލަތްތައް  މާލީ  ޤައުމުތަކުން  ތަކަށް  ޔުިނވަރިސޓީ  ިދއުމެވެ.   ވެގެން  ތަނަވަސް  ފުއްދުންތެިރކަން  މާލީ 

ކޮށްދެވޭ އެއް ިމންގަޑަކީ، އެ ޤައުމެއްގެ އާމްދަނީ، ިއތުރުވާ ިނސްބަތެވެ. ރާއްޖޭގަިއ ިމކަމަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ވަިކ  ިމންގަނޑެއް 

އަިދ ނެތެވެ.

ިމ ޤައުމު ތަރައްޤީގެ ހަރުފަތްތައް ިގރާކުރުމުގަިއ، ޔުިނވަރިސޓީގެ ިޢލްމީ ދޮރުފަތް ވަނީ ހުޅުވާލެިވފައެވެ.  

ިއޙްިތރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

29 މެިއ  2014  

30 ރަޖަބް 1435  

ޚާިދމްކުމް       

މުޙައްމަދު ޒާިހރު ޙުސަިއން )ޑރ(       

ޗާންސެލަރ       

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ  އަހަރީ ިރޕޯޓް • 3
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ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުގެ ިބންގައު ހަރުދަނާކުރުން

بسم اهلل الرحمن الرحيم

والسراج  المهداة  والرحمة  المختار  النبّي  على  وسالمًا  وصالًة  حمًداهلل 

المنير:

މާތް  اهلل ގެ ިއސްމުފުޅު ިކޔަިއ ފަށާ ިހނދު، އެކަލާނގެ ިއންސާނުން އުފައްދަވަިއ އެ 

މަޚްލޫގުންނަށް ނޭނގުމުގެ ތެރެިއން އުނގަންނަވަިއ ދެއްވުމުގެ ވަސީލަތް ދެއްިވ ކަމަށް 

ހެިކވާން ޖެހެ އެވެ. ިކޔުމުގެ އަމުރުފުޅު އެއީ ކީިރިތ ޤުރްއާންގަިއ، ވަޙީ ބާވަިއލެއްވުމުގެ 

ފެށުމެވެ. އެއީ އުނގެނުމާިއ ދެނެގަތުމުގެ ިއލާހީ އަމުރުފުޅު އެކުލެވޭ ދުސްތޫރުގެ ފުރަތަމަ 

މާއްދާ އެވެ. 

ގައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ރާއްޖޭގަިއ ގާިއމް ކުރެވުނު އުސޫލީ ހަިއިސއްޔަތުތަކާިއ،   

އޭގަިއވާ  އެވެ.   އެކުލެިވފަ  ތެރޭގަިއ  އޮިނގަނޑުގެ  ގާނޫނީ  ވަނީ،  ިބންގައުތައް  އޭގެ 

ގޮތުން، ޔުިނވަރިސޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ިދވެިހރާއްޖެ ފުިރހަމަ ިމިނވަން ިއސްލާމީ ޤައުމެއްގެ 

ގޮތުގަިއ އަބަދަށް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ، އަިދ ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ، ިއޖްިތމާޢީ، ިއޤްިތޞާދީ 

ތަރައްޤީއަށާިއ، ފަރުދުންގެ ކުިރއެރުމަށް ބޭނުންވާ ިޢލްމާިއ ހުނަރު އުފައްދަިއ، ހޯދަިއ، 

ރައްކާތެިރކޮށް، ފެތުރުމެވެ. 

އެހެންކަމުން ިމ ގައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފަލްސަފާ އޭގެ މަތީގަިއ ިބންވަޅު   

ނަގަމުން ގެންދަނީ އީމާނާިއ ިއލްމުގެ މަގުގަ އެވެ.

ވޭތުވެިދޔަ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ޔުިނވާިސޓީ ިގރާކުރަމުން ިދޔައީ   

ކަޑައްތު  ިފޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  މަރުހަލާގަިއ  އެޅުމުގެ  ިބންގައު  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިމ 

ކުރުމުގެ ިމސްރާބުގަ އެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު ސްޓްރެޓެިޖކް ޕްލޭން 2017-2013 

ިހމެިނގެންވާ  ޕްލޭންގަިއ  އެ  އެވެ.  ފާސްކުރައްވާފަ  ވަނީ  ކައުންިސލުން  ޔުިނވަރިސޓީ 

ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ިބންގައު  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އާއްމުކޮށް  ވެސް  އަކީ  ލަނޑުދަނިޑ   9

ިފޔަވަޅުތަކެކެވެ.

ޚާއްޞަ  އެކަމަށް  މަގުސަދުގަިއ  ކުރުމުގެ  ިރސާޗް  ިއލްމީ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ   

މަރުކަޒެއް ހުޅުިވ އަިދ ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ިމހާރު ވަނީ ފަށަިއގަނެިވފަ އެވެ. ިމއީ 

ިޢލްމީ މަރުކަޒަކަށް އެހާމެ މުިހންމު ިފޔަވަޅެކެވެ. އަިދ ރާއްޖޭގެ ކުިރއެރުމުގައާިއ ކުިރމަގުގަިއ 

ިމފަދަ ިރސާޗް ކުރުންތައް ލާ މެިހގެން ދާން ޖެހެ އެވެ. ހަމަ ިމ ިހނދު 2013 ގަިއ 

ވަނީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އައު ފެކަލްޓީއެއް ސައެންސްގެ ދާިއރާގަިއ އުފައްދާފަ އެވެ. ިރސާޗް 

ކުރުމާިއ ސައެންސްގެ ރޮނގަކީ ގައުމެއްގެ ކުިރމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގަިއ ނުހަނު ބޭނުން 

ބޮޑު ދާިއރާ އެކެވެ.

ރާއްޖޭގަިއ އަޅާ އެންމެ ބޮޑު ކެމްޕަސް ހައްދުންމަތީ ގަމުގަިއ، މަސްވެިރކަމާިއ   

ދަނޑުވެިރކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު ިނމުމުގެ 

ކުިރން ފެިށފަ އެވެ. އަހަރުގެ މެދުތެރޭގަިއ ލ. ގަމުގެ ވަގުތީ ކެމްޕަސްގަިއ ިކޔަވަިއ ދޭން 

ފެިށފަިއ ވެއެވެ.

ގދ.  ޖަލްސާ  ވަނަ   100 ކައުންިސލްގެ  ޔުިނވަރިސޓީ  އަހަރު  ވޭތުވެިދޔަ   

ިހމެިނގެންވާ  ގަިއ  ގަރާރު”  “ިތނަދޫ  ޖަލްސާގެ  އެ  އެވެ.  ބާއްވާފަ  ވަނީ  ިތނަދޫގަިއ 

އެވެ.  ފެިށފަ  މަސައްކަތްތައް  އަމަލީ  އެކަންކަމުގެ  ވަނީ  ިމހާރު  އަލީގަިއ  ނުގުތާގެ   5

ކޮޅު  ކުރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2014 ވަނީ  ިބޒްނެސް ސްކޫލް  އެމް.އެން.ޔޫ  ތެރެިއން  އޭގެ 

އުފެއްިދފައެވެ. އަިދ ރާއްޖޭގެ މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީ ކެމްޕަހެއް ގާިއމް 

4 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް
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ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 5

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކުިރއަށް ގެންދެިވފައެވެ. 

ކެމްޕަހެއް  ިއތުރު  މުސްތަގުބަލެއްގަިއ  ކަިއިރ  އެިއރުން 

އުފެިދގެންދާނެ އެވެ.

ހާިސލް  މަގުސަދު  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ގައުމީ   

ިމ  ގެންިދއުމުގަިއ  ކުިރއަށް  ފަށަިއގެން  ދަތުރު  ކުރުމުގެ 

ނައުގެ ދަތުރު ިދރުނބާކޮޅަށާިއ މޮށްސަން ބަލާ ދަތުރު 

ބަިއވެިރންނަކީ  ދަތުރުގެ  ިމ  އެވެ.  ޖެހެ  ފަިހކުރަން 

ހަމައެކަިނ ނައުގަިއ ިތިބ ކައްިޕތާނުންނާިއ ފަޅުވެިރންނާ 

އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ ިމ ނައުގެ ިމސްރާބަކީ މުިޅ 

ޘަގާފީ،  ގައުމުގެ  ޖަޒީރާތަކެވެ.  ހުިރހާ  ގައުމުގެ  ިދވެިހ 

ިއޖްިތމާއީ، ިއގްިތސާދީ ތަރައްގީ އެވެ. ިދވެިހ ފަރުދުންގެ 

ހޯދާ  އުފައްދަިއ  ހުނަރު  ިއލްމާިއ  ކުިރއެރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ގައުމީ  ިމ  ހެދުމަކީ  ރައްކައުތެިރކޮށް 

ިނމުމެއް  ިމއީ  މަޤްޞަަދެވެ.  ދަތުރުގެ  ފަށާފަިއވާ  ނައުގެ 

އެންމެ  މަންިޒލަކީ  އަމާޒު  ދާންޖެހޭ  ދަތުރެކެވެ.  ނެތް 

މަންިޒލެއް ވެސް ނޫނެވެ. 

 

ޑރ މުޙަންމަދު ޒާިހރު ޙުސަިއން
ޗާންސެލަރ
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الحمد هلل رب العالمين، اللهم صل وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

އެންމެން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އަަހަރަކީ،  ވަނަ   2013

ޔަޤީންކަމާއެކު   ތަޞައްވުރު،  ތަނުގެ  އެކުވެގެން، 

ފެިށގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012 އަހަރެވެ.   ކަނޑައެިޅ 

އެކުލަވާލަމުން ިދޔަ، ކުިރއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ 

އަހަރެވެ.  ކުިރ  ޢާންމު  ިނންމަިއ  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެިޖކް 

ދަިރވަރުންނާިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިމއީ، 

އެންމެ  ޤައުމަށް  އަިދ  މުވައްޒަފުންނަށް 

އެ  ބަޔާންކޮށް،  ގޮތްތައް  ހުިރ  ފަިއދާ 

ކުރަންޖެހޭ  ވާިޞލްވުމަށް  އަމާޒަށް 

ކަންތައްތައް ިހމަނަިއގެން އެކުލަވާލާފަިއވާ 

ޕްލޭން  “ސްޓްރެޓެިޖކް  މަގުޗާޓެކެވެ. 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ގަިއ   ”2017–2013

ބަޔާންކޮށްފަިއ  ފަލްސަފާ  ތަޞައްވުރާިއ 

ދުވަހުގެ  އަހަރު  ފަސް  އަިދ،  ވެއެވެ. 

ބޭނުންވާ  ޙާިޞލްކުރަން  ތެރޭގަިއ 

އަމާޒުތައް ހާމަކޮށް އެ އަމާޒުތަކަށް ިދއުމަށް 

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުކުޅުތައް ިލޔެފަިއ ވެއެވެ. 

ދުވަހުގެ  އަހަރު   5 ިހމެނޭ  ޕްލޭންގަިއ   

ރަނގަޅު  ފެންވަރު  އެންމެ  ސަރަޙައްދުގެ  ތެރޭގަިއ، 

ހެދޭނެއެވެ.  ޔުިނވަރިސޓީ  ިމ  ޔުިނވަރިސޓީއަށް  އެއް 

ކުރެިވއްޖެނަމައެވެ.   ޙާިޞލް  އަމާޒުތައް  އޭގަިއވާ   އެއީ 

ޝައްކެއް ނެތެވެ. ޔުިނވަރިސޓީގެ މުިހންމުކަން ިބނާވަނީ 

އެތަނަށް ދަިރވަރުވާ ދަިރވަރުންގެ އަސަރު، ޔުިނވަރިސޓީ 

އެ  ިމންވަރަކުންނެވެ.  ިހނގާ  ޤައުމެއްގަިއ  ހުންނަ 

ޤައުމަށް  އީޖާދުތަކުން  ހޯދުންތަކާިއ  ޔުިނވަރިސޓީއެއްގެ 

ކުރާ މަންފާގެ ސަބަބުންނެވެ.

މުވައްޒަފުން

މަިއގަނޑު  އަިއ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަހަރު  ވަނަ   2013

ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ފެކަލްިޓ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ ޑީން 

ވަިއސް  ޑެިޕއުޓީ  ޢަލީ ޝަރީފް،  ޑރ.  ހުންނެިވ  އަކަށް 

ޗާންސެލަރ އެކެޑެިމކް އެފެއާރޒް ކަމަށް ޢަައްޔަނުކުރުން 

ހަމަޖެހުނީ  ޝަރީފް  ޢަލީ  ޑރ  މަޤާމަށް  ިމ  ިހމެނެއެވެ. 

ކުިރން އެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެިވ ޑރ ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފް، 

ޝަކުވާ  ހުށަހެޅުއްިވ  ދެއްވަމުން  ިއސްިތޢުފާ  މަޤާމުން 

ކުޑަކޮިމޓީިއން  އެކުލަވާިލ  ކައުންިސލުން  ބެލުމަށް  އެއް 

މަޤާމަށް ިއޢުލާނުކުރުމަށް ިނންމުމުންނެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް 

ޢަބްދު  ޝާިމލާ  މަޤާމަށް  ކަމުގެ  ޑީން  އެިޑޔުކޭޝަންގެ 

اهلل ހަމަޖެިހ، އަލަށް އުފެއްިދ ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް 

ޝަޒްލާ  ޑރ  މަޤާމަށް  ކަމުގެ  ޑީން  ގެ 

މުޙައްމަދު ހަމަޖެހުނީ އަހަރު ިނމެން ކަިއިރ 

ވެފަިއ ވަިނކޮށެވެ. ދެން މުވައްޒަފުންނަށް 

ތެރޭގަިއ،  ބަދަލުތަކުގެ  ބޮޑެިތ  އަިއ 

މަޤާމުގެ  މެނޭޖަރުންގެ  ކެމްޕަސްތަކުގެ 

އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށް 2014 ވަނަ އަަހަރު 

ހަމަޖެހުނެވެ.  ކުރުމަށް  ިއޢުލާނު  އަލުން 

ިމއީ ކެމްޕަސްތަކުގެ މެނޭޖަރުންގެ ދައުރުގެ 

ިހންގުން  ބަލަިއގަނެ،  މުިހންމުކަން 

ިފޔަވަޅެކެވެ.  އެޅުނު  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ 

ދުވަސްތަކެއް  ިގނަ  ގުިޅގެން،  ިމކަމާ 

ވަންދެން ިހތަދޫ ކެމްޕަހާިއ ިތނަދޫ ކެމްޕަހާިއ ކުޅުދުއްފުށީ 

ކެމްޕަސް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެިވ ބޭފުޅުން ކަމުގަިއވާ 

މުޙައްމަދު ޖަމީލާިއ އާދަމް ޝަރީފާިއ ިއބްރާހީމް ފަިއޞަލްގެ 

6 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

2013 — މަިތވެިރ އަމާޒުތަކެއްގެ އަހަރެއް

ޔުިނވަރިސޓީގެ ތަޞައްވުރު

_______________________________

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ޙަރަކާތްތެިރވާނީ، 
އަިދ އެތަން މީހުން ބަލަިއގަންނާނީ، ޤައުމުގެ އެންްމެ 
ސަރަޙައްދުގެ  މަރުކަޒުކަމުގައާިއ  ިޢލްމީ  ފުިރހަމަ 

އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ތަނުގެ ގޮތުގައެވެ.
_______________________________
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މެނޭޖަރުކަމުގެ މުއްދަތު ިނމުނެވެ. ިމ ބޭފުޅުންގެ އަގުހުިރ 

ިޚދްމަތްތަކަށް ިނހާޔަތަށް ޝުކުރުވެިރ ވަމެވެ. 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ  ިމ   

ބެހޭ  ކުިރއެރުމާ  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެކެޑެިމކް 

ކުިރއަށް  ކައުންިސލްގަިއ  މަޝްވަރާތައް  އޮިނގަނޑުގެ 

ިމ  ިއރުވެސް،  ިނމުނު  އަހަރު  ނަމަވެސް  ިދޔައެވެ. 

މަޝްވަރާތަކަށް ިނމުމެއް އަިއސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް
ދަިރވަރުންގެ މަސްރަހުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ، 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ިއޢުލާނުކޮށް، އެ ކޯހުގެ 

ިކޔެވުމަށް ދަިރވަރުން ހޮވުނު ކަމެވެ. ިމގޮތުން ފުރަތަމަ 

އަލްފާިޟލާ  ހޮިވފަިއވަނީ  ގޮތުގަިއ  ދަިރވަރުންގެ  ދެ 

އެވެ.  ޢަލީ  ޢާިއޝަތު  އަލްފާިޟލާ  ރަޝީދާިއ  ސުނީނާ 

ދަނީ  ިކޔަވަމުން  އަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ދެފަރާތުންވެސް  ިމ 

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ިމއީ  ދާިއރާިއންނެވެ.  އެިޑޔުކޭޝަންގެ 

އެޅުނު  ގެންިދއުމަށް  ކުިރއަށް  ޙަރަކާތްތައް  ިރސާރޗްގެ 

މުިހންމު ިފޔަވަޅެކެވެ.

މުިހންމު  އަނެއް  އެޅުނު  ކުިރއެރުވުމަށް  ިރސާރޗް 

ިފޔަވަޅަކީ، ިރސާރޗް މާސްޓަރޒް އެއް އެިޑޔުކޭޝަންގެ 

ދުވަހުގެ  އަހަރު  ދެ  ިމއީ  ކުުރުމެވެ.  ތަޢާރުފު  ދާިއރާިއން 

ވަރަކަށް   35 މާލޭގަިއ  ކެމްޕަހާިއ  ިހތަދޫ  ކޯހެކެވެ. 

ރަނގަޅު  ކޯހުން  ިހންގުނެވެ.  ކޯސް  ދަިރވަރުންނަށް 

ފެންވަރުގަިއ ފާސްވާ ދަިރވަރުންނަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ 

ތީިސސް އެއް ިލޔުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.

ިފޔަވަޅުތަކުގެ  އެހެން  އެޅުނު  ކުިރއެރުވުމަށް  ިރސާރޗް 

ނޭޝަނަލް  “މޯލްިޑވްސް  ޔުިނވަރިސޓީިއން  ތެރޭގަިއ، 

ޖާރނަލް އޮފް ިރސާރޗް” ގެ ނަމުގަިއ ިޢލްމީ ޖާރނަލް 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ދުވަހު،  ިމ  ހަމަ  ނެރެވުނެވެ.  އެއް 

ިކޔަވަން  ދަިރވަރުންނަށް  ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް 

“ދަ  ިދނުމަށް  ިޚދުމަތްތައް  އެހެން  ޖާގައާިއ  ިތބޭނެ 

ނަމުގަިއ  ގެ  ސެންޓަރ”  ިރސާރޗް  ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް 

ިޢލްމީ  ޔުިނވަރިސޓީިއން  ހުޅުވުނެވެ.  މަރުކަޒެއް 

“ިޢލްމީ  ގޮތުގަިއ  ފޯރަމެއްގެ  ހުށަހެޅުމަށް  މައުޟޫޢުތައް 

ހުށަހެޅުންތައް  ތަޤްރީރުތަކާިއ  ނަމުގަިއ  ގެ  ފޯވަިހ” 

ގެނައުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ފެިށގެން ިދޔައެވެ. 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 7

2013 ވަނަ އަހަރުގެ މުިހންމު ޙަރަކާތްތަކުގެ   

ތެރޭގަިއ ހައްދުން މަތީ ގަމުގަިއ، ކެމްޕަހެއް ޤާިއމްކުރުން 

ިހމެނެއެވެ. ިމއީ އެ ސަރަޙައްދުގެ ތަޢުލީމު ކުިރއެރުވުމަށާިއ 

މީހުން ހޭއެރުވުމަށް އެޅުނު މުިހންމު ިފޔަވަޅެކެވެ. ކެމްޕަސް 

ިކޔަވަިއިދނުންވެސް  ކޯސްތަކުގަިއ  ޤާިއމްކުރުމާއެކު، 

އޯޕަން  ފޯރ  ސެންޓަރ  ިއތުރަށް  މީގެ  ފެށުނެވެ. 

ކޮލް  ިވިލިގނލީގަިއ   އަތޮޅު  ހުވަދޫ  ިއން  ލާރިނންގ 

ތަޢުލީމުން  ދުރުންދޭ  ނަމުގަިއ  ސެންޓަރުގެ  އައުޓްރީޗް 

ިކޔަވަިއދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާިއމްކުރެވުނެވެ. އަިދ، ިމތަނުގަިއ 

ިކޔަވަިއދޭން ފެށުނެވެ.

ކުިރމަގު

2013 ވަނަ އަހަރަކީ، ރާއްޖޭގަިއ ިރޔާސީ ިއންިތޚާބެއް 

އަހަރެކެވެ.  ބަނަ  ޖައްވު  ިއޖްިތމާޢީ  ގުިޅގެން  އޮތުމާ 

ިލބުނު  ޔުިނވަރިސޓީއަށް  އަސަރުތަކުން،  ިމކަމުގެ 

ޖެއްސުނީ،  ޚަރަދުބަރަދު  ކުޑައެވެ.  އެހާމެ  ބަޖެޓް 

ފެިށގެން ތަންފީޒު  2013 ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީިއން 

ކުރެވުނު ފީ ގެ އައު ިސޔާސަތުގެ ސަބަބުން ިލބުނު 

ފަިއސާިއންނެވެ. އާމްދަނީިއން ކުިރ ޚަރަދު 30 ިމިލއަން 

އަށް ވުރެ ބޮޑެވެ. ިމއީ މުިޅ ޔުިނވަރިސޓީގެ ބަޖެޓްގެ 

ިނންމާފަިއވަނީ  ސަރުކާރުން  އެވެ.  ިއންސައްތަ   21

ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ  އާމްދަނީިއން  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ނަމަވެސް،  ކަމަށެވެ.  ގަިއ   12% ިހފަހައްޓަންޖެހޭނީ 

އާމްދަނީ  ިމ  ކުޑަކަމުން،  ބަޖެޓް  ސަރުކާރުންިލބުނު 

ނުިލބުނުނަމަ، ޔުިނވަރިސޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ވަރަށް 

ބޮޑު އުިނކަމެއް އަިއކަންކަށަވަރެވެ.

އަޅުގަނޑަށް  ބަލަިއލުމުން  ކުިރމަގަށް   

އޮތީ  އަިދވެސް  ދަިތކަން  ފަިއސާގެ  ލަފާކުރެވެނީ 

ޔުިނވަރިސޓީއަށް  އެެހެންކަމުން،  ކަމެވެ.  ބޮޑުވާން 

މަޖުބޫރުވާނީ، އާމްދަނީ ހޯދޭނޭ އައު ގޮތްތައް ހޯދުމާއެކު 

ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ިހންގާށެވެ.

އައު ސްޓްރެޓެިޖކް ޕްލޭންގަިއވާ މަންިޒލަށް   

ވާިޞލުވުމަށް މުިހންމު ިފޔަވަޅުތަކެއް 2013 ގަިއވަނީ 

އެިޅފައެވެ. ނަމަވެސް، ކުިރއަށް އަޅަން ހުިރ ިފޔަވަޅުތައް 

އަޅުގަނޑުމެން  ިމކަމަށް  މުިހންމެވެ.  ިގނަވެފަިއ 

ހުނަރުވެިރ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާންޖެހޭނީ،  ބަރޯސާ 

މުވައްޒަފުން  ހުިރހާ  އެ  މުވައްޒަފުންނަށެވެ.  ފަންނީ 

އެ  ިޚދުމަތަށް ޝުކުރުވެިރވާ ިހނދު،  ކޮށްދެއްވާފަިއވާ 

ިލބޭނޭކަން  ކުިރމަގުގަިއ  އެއްބާރުލުން  ފަރާތްތަކުގެ 

ޔަޤީން ކުރަމެވެ.

 

 

ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު
ވަިއސް ޗާންސެލަރ
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ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލް

8 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލުން ވަރަށް ިއސްކަމެއް ދީގެން، ގަމު ކެމްޕަސް ޤާިއމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންްދެވުނެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު އެތަނުގަިއ ިކޔަވަިއިދނުން 

ފެށުނެވެ. އެއީ ވަގުތީ ިޢމާރާތްތަކެއްގައެވެ. ދާިއމީ ިޢމާރާތްތައް ނުކުރެވުނީ އެތަން ިޢމާރާތް ކުރަން ހަމަޖައްސާފަިއވާ ސަރަޙައްދުގަިއވާ ރުއްގަހަށް ބަދަލުިދނުމުގެ ިހސާބުތައް އަހަރު 

ިނމުނުިއރުވެސް ހަމަނުޖެހުމުންނެވެ.
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ޤައުމީ  )ިދވެިހރާއްޖޭގެ   03/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫން 

މާއްދާގަިއ  ވަނަ   7 ގެ  ޤާނޫން(  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ިހންގާ  ޔުިނވަރިސޓީ  ވެގެންވާގޮތުގަިއ  ބަޔާން 

ކައުންިސލެވެ.  ޔުިނވަރިސޓީ  ފަރާތަކީ  ިއސް  އެންމެ 

ޔުިނވަރިސޓީން  ތެރެިއން،  މެމްބަރުންގެ  ކައުންިސލް 

މެމްބަރެއް  އެއްވެސް  ކުރެިވފަިއިތބޭ  އައްޔަނު  ބޭރުން 

ބަދަލުވެފަިއނުވެއެވެ.  ތެރޭގަިއ  ވަނައަހަތު   2013

ވަިއސް  ޕްރޯ  ޗާންސެލަރުންނާިއ  ވަިއސް  ޑެިޕއުޓީ 

ތަމްސީލް  ކައުންިސލްގަިއ  ތެރެިއން  ޗާންސެލަރުންގެ 

ޗާންސެލަރ  ވަިއސް  ޑެިޕއުޓީ  ގެންދެިވ  ކުރައްވަމުން 

އަލްފާިޟލް  ފަިއނޭންސް  އެންޑް  އެޑެިމިނސްޓްރޭޝަން 

ޙުސަިއން ޙަލީމްގެ ކައުންިސލް މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 

ހަމަވުމާގުިޅގެން އެ މަޤާމަށް ިއންިތޚާބު ކުރެވުނީ ޑެިޕއުޓީ 

ޢަލީ  ޑރ  އެފެއަރޒް  އެކެޑެިމކް  ޗާންސެލަރ  ވަިއސް 

ޝަރީފެވެ. 

ކައުންިސލްގަިއ ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންނާިއ މަރުކަޒުތަކުގެ 

ތެރޭގަިއ  ބޭފުޅުންގެ   2 ތަމްސީލްކުރައްވާ  ވެިރން 

މެނެޖްމަންޓް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ިހމެިނވަޑަިއގެންނެިވ 

އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގެ ޑީން، އަލްފާިޟލް ޝާިޠފް ޢަލީގެ 

ކައުންިސލް މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާގުިޅގެން އެ 

އޯޕަން  ފޯރ  ސެންޓަރ  ކުރެވުނީ  ިއންިތޚާބު  މަޤާމަށް 

ޢަލީއެވެ.  ރާިމޒް  އަލްފާިޟލް  ވެިރޔާ  ގެ  ލާރިނންގ 

ކައުންިސލްގެ  ޔުިނވަރިސޓީ  ކުިރންވެސް  މީގެ  އޭނާ 

މެންބަރުކަން ކުރައްވާފަިއވެއެވެ.  

އެކެޑެިމކް  ކައުންިސލްގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީ   

އައްޝައިޚް  ގެންދެިވ  ކުރައްވަމުން  ތަމްސީލް  ސެނެޓް 

ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުމާ 

ގުިޅގެން ިއންިތޚާބު ބޭއްވުނީވެސް 2013 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައެވެ. ިއންިތޚާބުގަިއ އަލުން ވާދަކުރައްވަިއ ދެވަނަ 

ވަނީ  މަިނކު  ޢަލީ  ފައްޔާޟް  އައްޝަިއޚް  ދައުރަކަށް 

ިއންިތޚާބުވެ ވަޑަިއގެންފައެވެ. 

ތަމްސީލް  ދަިރވަރުން  ޔުިނވަރިސޓީގެ   

ިހމެނުނު  ކައުންިސލްގަިއ  ގޮތުގަިއ  މެންބަރެއްގެ  ކުރާ 

މުޙައްމަދު  ދަިރވަރު  އެިޑއުކޭޝަން  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ހަމަވުމާގުިޅގެން  ދައުރު  މެންބަރުކަމުގެ  ޝުޖާޢުގެ 

ބޭއްވުނު ިއންިތޚާބު ކާިމޔާބުކޮށްފަިއވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެިޑއުކޭޝަންގެ ދަިރވަރު އަޙްމަދު ިޙސާމްއެވެ. އޭނާއަކީ 

އެ ފެކަލްޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން )ސެކަންޑްރީ( 

ކޯހުގަިއ ިކޔަވަމުންދާ ދަިރވަރެކެވެ. 

އުފެދުނުފަހުން  ކައުންިސލް  ޔުިނވަރިސޓީ   

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޚާއްޞަ  ޖަލްސާ،  ވަނަ   100 ބޭއްވޭ 

ބޭއްިވފަިއވަނީ ގދ.ިތނަދޫ ކެމްޕަހުގައެވެ. ކައުންިސލްގެ 

ބަިއވެިރވެވަޑަިއގެންނެިވ  މެންބަރުން  ޢަދަދެއްގެ  ިގނަ 

ނަމުގަިއ  ގެ  ޤަރާރު”  “ިތނަދޫ  ޖަލްސާގަިއ  ޚާއްޞަ  ިމ 

ޖަލްސާއަށް  ވަނަ   100 ފާސްކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ޤަރާރެއް 

ިތނަދޫއަށް ކައުންިސލް މެންބަރުން ކުރެއްިވ ދަތުރުގަިއ 

ިތނަދޫ ކައުންިސލާިއ ގދ.އަތޮޅު ކައުންިސލާއެކު ވަނީ 

މަޝްވަރާތައް ބާއްވާފައެވެ. 

މީގެ ިއތުރުން ޔުިނވަރިސޓީ ޤާނޫންގެ 18   

ކައުންިސލްގެ  ބަޔާންވެގެންވާގޮތުން  މާއްދާގަިއ  ވަނަ 

ގޮތުގަިއ  މުވައްޒަފެއްގެ  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް  ިއދާރީ 

މަޤާމަށް  ގެ  ސެކްރެޓަރީ”  ކައުންިސލް  “ޔުިނވަރިސޓީ 

އަޙްމަދު ޢަމީން މުޙައްމަދު ޢައްޔަނު ކުރެވުނެވެ.

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 9
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ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލްގެ މެންބަރުން

ިސިވލް  ރޮނގުން  ިކޔެވުމުގެ  ޝަރީފަކީ،  މުހައްމަދު  ޑރ 

މަސައްކަތް  ދުވަހު  ިގނަ  އެންމެ  އެކެވެ.  އެންިޖިނއަރ 

ކުރައްވާފަިއވަނީ ިމިނސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭިނންގ އެންޑް ނެޝަނަލް 

ވަނަ   2008 މަޤާމުތަކުގައެވެ.  ފެންވަރުގެ  އެިކ  ިޑވެލޮޕްމަންޓްގެ 

އާިއ  ހައުިސންގ  ކުރައްވަނީ  މަސައްކަތް  ފެިށގެން  އަހަރުން 

އެންވަޔަރަމަންޓާ ބެހޭ ވުޒާރާގަިއ ފުރަތަމަ، ޑެިޕއުޓީ ިމިނސްޓަރުގެ 

އެ  ިމހާރު  މަޤާމުގަިއ،  ިމިނސްޓަރުގެ  ސްޓޭޓް  ދެން  މަޤާމުގަިއ 

ިމިނސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގައެވެ.  

ނާިޒރެކެވެ.  މުދައްިރސެކެވެ.  އަކީ  ދީދީ  މުޙައްމަދު  ރަޝީދާ  ޑރ. 

ކޮންސަލްޓަންޓްއެކެވެ. އޭނާ ޕޮިލިޓކަލް ސަިއންސްގެ ދާިއރާިއން 

ޔުިނވަރިސޓީިއންނެވެ.  ޓެމްޕަލް  އެމެިރކާގެ  ހެއްދެވީ  ޕީ.އެޗް.ޑީ 

ިގނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ބަިއނަލް އަޤްވާމީ ދެ ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ 

ޔުނަިއޓެޑް ނޭޝަންސް އާިއ ކޮމަންވެލްތުން ތަޖުިރބާ ހޯއްދަވާފަިއ 

ވެއެވެ. އޭނާ އަކީ ކޮލެޖް ކައުންިސލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ރައީސާއެވެ. 

މުޙަންމަދު ނާިޞޙް އަކީ ިލވަރޕޫލް ޔުިނވަރިސޓީިއން މާސްްޓަރޒް 

ޙާިޞލް ކުރައްވާފަިއވާ ިއލެކްޓްރޯިނކްސް އެންިޖިނއަރެކެވެ. ފޯނާިއ 

ކުރައްވާފަިއ  މަސައްކަތް  އަހަރު   15 ދާިއރާގަިއ  މުޥާޞަލާތާބެހޭ 

ވެއެވެ. ިމހާރު އޭނާއަކީ މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްކާސްިޓންގ ކޮިމޝަންގެ  

ިއންިޖިނއަިރން ދާިއރާގެ ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލެވެ.

އަޙްމަދު އަފްޢާލަކީ ހެލްތު ސާރިވސަސް މެނެޖްމަންޓް ދާިއރާިއން 

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  މެންޗެސްޓަރ  އާިއ  ޔުިނވަރިސޓީ  ިސޑްނީ 

ދާިއރާގަިއ  ހެލްތު  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރައްވާފަިއވާ  ޙާިޞލް  ތަޢުލީމު 

މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1990 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭޑީކޭ 

ވަަނަ   2007 މަޤާމަށް  ިޑރެކްޓަރގެ  މެނެިޖންގ  ހޮސްިޕޓަލްގެ 

އަަހަރު ބަދަލުިވިއރު ހުންނެވީ ހެލްތު ިމިނސްޓްރީގެ ިޑރެކްޓަރެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ.

ޕްރަިއމަރީ  ރާއްޖޭގަިއ  އަކީ  ޙުސަިއން  ޒާިހރު  މުޙައްމަދު  ޑރ 

އަހަރު   24 ތަރައްޤީގަިއ،  ޒުވާނުންގެ  އާންމުކުރުމުގައާިއ  ތަޢުލީމު 

ވަންދެން ވަޒީރެއްގެ މަޤާމުގަިއ ިޚދުމަތް ކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އޭނާއަކީ ފޮތް ިލއުއްވާ، ނޫސްވެިރކަމަށް ޝައުޤުވެިރކަން ހުންނަ 

ބޭފުޅެކެވެ. އަިދ ގަސް ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރައްވައެވެ. 

ޕްރެިޒޑެންޓްގެ  ދުވަސްވަރު  ކޮލެޖް  އަހަރު،  ވަނަ   2004 އޭނާ، 

މަޤާމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވާފަިއ ވެއެވެ.

ޙުސަިއން ރަޝީދު އަޙްމަދަކީ ިއސްލާމް ދީނާިއ ިދވެިހބަހާިއ ތާރީޚާ 

ިއންިޑޔާ  ިވދާޅުވެފަިއވަނީ  ިކޔަވާ  ބޭފުޅެކެވެ.  ިލޔުއްވާ  ފޮތް  ބެހޭ 

މުދައްިރސެއްގެ  ިއންނެވެ.  ޢަރަިބޔާ  ސަޢޫދީ  ޕާިކސްތާނާިއ  އާިއ 

ވަޑަިއގެންފަިއ  ޙަރަކާތްތެިރވެ  މުއައްސަސާތަކުގަިއ  އެިކ  ގޮތުން 

ވެއެވެ. ިއޖްިތމާޢީ ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވާފަިއ ވެއެވެ. 

ޝާހީން ޙަމީދަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ޤާނޫނީ 

ދާިއރާިއން މާސްޓަރޒް ިޑގްރީ ނެންގެވީ ިވކްޓޯިރއާ ޔުިނވަރިސޓީ 

ގެ  މޯލްިޑވްސް  އޮފް  ސޮސައެޓީގެ  ލޯ  ވެިލންޓަނުންނެވެ.  އޮފް 

ނާިއބް  މަިޖިލސްގެ  ޚާއްޞަ  ރައްިޔތުންގެ  އަިދ  ރައީސްއެވެ. 

ރައީސްކަން ކުރައްވާފަިއ ވެއެވެ.

މުޙަންމަދު ޢާިމރަކީ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ބޮޑެިތ 

ތަޖުިރބާ  ކުރުމުގެ  ޕްރޮސަސް  ޑޭޓާ  ފަިއސާއާިއ  ކުންފުިނތަކުގެ 

ހޯއްދަވާފަިއވާ ބޭފުޅެކެވެ. ިކޔަވާ ިވދާޅުވެފަިއވަނީ އޮސްޓްރޭިލއާގެ 

ވަޒީފާ  ސަރުކާރުގެ  ފަހުން  އެންމެ  އެވެ.  އެމް.ބީ.އޭ  ިސޑްނީިއން 

ިމިނސްޓަރެއްގެ  ޑެިޕއުޓީ  ިމިނސްޓްރީގެ  ިފނޭންސް  އަދާކުރެއްވީ 

ިކޔަވަިއިދނުމާިއ  ކުރައްވަނީ  މަސައްކަތް  ިމހާރު  މަޤާމުގައެވެ. 

ިރސާރޗްގެ ދާިއރާގައެވެ.

10 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

އަޙްމަދު އަފްޢާލް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ޙުސަިއން ރަޝީދު އަޙްމަދުމުޙައްމަދު ޢާިމރު ޑރ. ރަޝީދާ މުޙައްމަދު ދީދީ

ޝާހީން ޙަމީދު މުޙައްމަދު ނާިޞޙް

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާިހރު 

ޙުސަިއން

ބަންދު ިއބްރާހީމް ސަލީމް އަކީ ސަރުކާރުގެ އެިކ މުވައްސަސާތަކުގަިއ 

ިގނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

 9 ގޮތުގަިއ  ިޑރެކްޓަރެއްގެ  މެނެިޖންގ  ގެ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އޭނާ 

އަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފަިއ ވެއެވެ. ިމހާރު 

އޭނާއަކީ މޯލްިޑވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ިލިމޓެޑްގެ މެނޭިޖންގ 

ިޑރެކްޓަރެވެ. އޭގެ ކުިރން އަިއލަންޑް އޭިވއޭޝަން ސާރިވސަސްގެ 

ދާިއރާިއން  މެނެޖްމަންޓް  ހުންނެިވއެވެ.   ޗެއަރމަންކަމުގަިއވެސް 

ތަޤްރީރު ކުރައްވާ ހައްދަވައެވެ.

ބަންދު ިއބްރާިހމް ސަލީމް
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ިފިޒކްސް އާިއ ކޮމްިޕއުޓަރ ސަިއންސް އާިއ ތަޢުލީމުގެ ދާިއރާިއން 

ިއން  ިތންިކންގ  ކްިރިޓކަލް  ޙާިޞލްކުރައްވަިއ،  ތަޢުލީމު  މަތީ 

ޕީ.އެޗް.ޑީ ހައްދަވާފަިއވާ ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު، ތަޢުލީމީ ދާިއރާ އާ 

ގުިޅވަޑަިއގަތީ މަޖީިދއްޔާ ސްކޫލްގެ މުދައްިރސެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ 

އެތަނުގެ ޑެިޕއުޓީ ޕްިރންިސޕަލް ކަމާިއ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު 

ކުިރއަރުވާ މަރުކަޒުގެ ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަން ކުރައްވާފަިއވެއެވެ. 

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ އޭނާ އުޅުއްވާތާ 14 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު ޔުިނވަރިސޓީއާ ގުިޅވަޑަިއގަތީ ފެކަލްޓީ އޮފް 

ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަތަރު އަހަރު 

ވަންދެން ފެކަލްޓީގެ ޑީން ކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު އެކެޑެިމކް ވަިއސް 

ޑެިޕއުޓީ  އޭނާއަކީ  ިމހާރު  ވަޑަިއގަތެވެ.  ބަދަލުވެ  އަކަށް  ރެކްޓަރ 

ވަިއސް ޗާންސްލަރ ިއންފޮމޭޝަން އެންޑް ިއނޮވޭޝަންއެވެ. އޭނާ 

އަކީ ފޮތް ިލޔުންތެިރއެކެވެ. 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ގުިޅވަޑަިއގަތީ  ޔުިނވަރިސޓީއާ  ވަޙީދު  ލީލާ 

މެލޭިޝޔާިއން  ގޮތުގައެވެ.  ސްޓާފެއްގެ  ޓީިޗންގް  އެިޑޔުކޭޝަންގެ 

ިއންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާިއރާިއން ބެޗެލާރސް ިޑގްރީ އަިދ 

ފަހު  ޙާިސލްކުރެއްވުމަށް  ިޑގްރީ  މާސްޓަރސް  އޮސްޓްރޭިލޔާިއން 

މެނޭޖްމަންޓް  ފެކަލްޓީއޮފް  ދަނީ  ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  ިމހާރު 

އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގގެ ލެކްޗަރާރ އެއްގެގޮތުގައެވެ. 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 11

ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު

އަޙްމަދު ިޙސާމްޢަލީ މޫސާ

ހަރަކާތްތެިރވާ  ދާިއރާގަިއ  ތައުލީމުގެ  ދުރުންދޭ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ިޝހާބަކީ ިމ ޔުިނވަރިސޓީން އުފެއްިދ ދަިރވަރެކެވެ. ިމހާރު އީ-

ލާރިނންގ ިޑޕާޓްމެންޓްގެ އެޗްއޯޑީއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވަމުން 

ދަިރވަރުންގެ  ކުރީގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އޭނާއަކީ  ގެންދަވައެވެ. 

ފުރަތަމަ  އެިޑއުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ރައީސެވެ.  ޖަމްިއއްޔާގެ 

ދާިއރާގަިއ  އެިޑއުކޭޝަން  ގްރެޑުއޭޓުވެ،  ޕްރޮގްރާމުން  ިޑގްރީ 

ކަިރިކއުލަމް ިޑވެލޮޕަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްިވއެވެ.

މުޙައްމަދު ިޝހާބު

އުފެދުނީއްސުރެ  އާޓްސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޢަލީއަކީ  ޢަބްދުއްރަޝީދު 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ކުިރން  އޭގެ  ޑީންއެވެ.  ިހންގަވާ  އެފެކަލްޓީ 

އެިޑޔުކޭޝަންގަިއ 20 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފަިއވެއެވެ. 

އޮސްޓްރޭިލއާިއންނެވެ.  ހާިޞލްކުރައްވާފަިއވަނީ  މާސްޓާރޒް  އޭނާ 

އޭނާގެ މަިއގަނޑު ރޮނގަކީ ިދވެިހ ބަހެވެ. އޭނާވަނީ ނޫސްވެިރކަމުގެ 

ދާިއރާގަިއވެސް ިގނަ ދުވަސްތަކަކު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

ޢަލީ މޫސާ އަކީ 2003 ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން ޔުިނވަރިސޓީގަިއ 

ޚާއްޞަ  އޭނާގެ  މުވައްޒަފެކެވެ.  ގެންދަވާ  ވަޒީފާއަދާކުރައްވަމުން 

ިމދާިއރާިއން  އެވެ.  ިއންޖީިނއަިރންގ  ިއލެކްޓްިރކަލް  ރޮނގަކީ 

މަސައްކަތް  ިމހާރު  ހެއްދެވުމަށްފަހު  ސެޓްިފކެޓް  އެޑްވާންސް 

ކުރައްވަނީ ފެިސިލޓީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގައެވެ. 

ލީލާ ޥަޙީދުޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

އަޙްމަދު ިޙސާމްއަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން ގެ ބެޗްލަރ އޮފް 

ޔުިނވަރިސޓީ  ދަިރވަރެކެވެ.  ކޯހުގެ  )ސެކަންޑްރީ(  އެިޑއުކޭޝަން 

ދަިރވަރުންގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިހމެނެނީ  އޭނާ  ކައުންިސލްގަިއ 

މަންދޫބެއްގެ ގޮތުންނެވެ.  

ރާިމޒް ޢަލީ

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ދާިއރާިއން މާސްޓަރޒް ހާިޞލްކުރެއްވުމަށްފަހު 

ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ ގެ ވެިރޔާގެ މަޤާމުގަިއ ިމހާރު 

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ރާިމޒް ޢަލީ ޔުިނވަރިސޓީ 

ވެިރންނެވެ.  މަރުކަޒުތަކުގެ  ތަމްސީލްކުރައްވަނީ  ކައުންިސލްގަިއ 

އޭނާ މީގެ ކުިރންވެސް ކައުންިސލް މެންބަރުކަން ކުރައްވާފަިއވެއެވެ.   

ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް އަކީ ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ )އެކެޑެިމކް 

އޭނާ  ކުިރން  ވަޑަިއގަތުމުގެ  މަޤާމަށް  ިމހާރުގެ  އެވެ.  އެފެއާރޒް( 

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިޚދުމަތް ކުރެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ 

ވަޒީފާއަށް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިއތުރުން  މީގެ  މަޤާމުގައެވެ.  ޑީންގެ 

ިރސާރޗް  ބޮޑު  އެންމެ  އޮސްޓްރޭިލއާގެ  ކުިރން  ވަޑަިއގަތުމުގެ 

ިރސާރޗް  ގަިއ  ސީ.އެސް.އަިއ.އާރު.އޯ  ކަމުގަިއވާ  އޯގަނަިއޒޭޝަން 

ސަިއންިޓސްޓެއެއްގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްިވއެވެ. 
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ކައުންިސލްގެ މުިހންމު ިނންމުންތައް

ކައުންިސލްގެ  ޔުިނވަރިސޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2013

ކުރެވެނީ  ފާހަގަ  އެންމެ  ބޭއްިވފަިއވެއެވެ.  ޖަލްސާ   40

ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލް އެކުލަވާލެވުނު ފަހުން ބޭއްވޭ 

ދުވަހު  ވަނަ   20 ޖޫން   2013 ޖަލްސާ  ވަނަ   100

ޖަލްސާގަިއ  ިމ  ކަމެވެ.  ބޭއްިވފަިއވާ  ގދ.ިތނަދޫގަިއ 

“ިތނަދޫ ޤަރާރު”ގެ ނަމުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީން ކުރަންހުިރ 

ޤަރާރެއް  ިހމެިނގެން  ކަންތައްތަކެއް  މުިހއްމު  ވަރަށް 

ފާސްކުރެވުނެވެ. ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލުން ފާސްކުރާ 

ޝާިއޢު  ގެޒެޓްގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިނންމުންތައް 

ކުރެިވ މުވައްޒަފުންނަށް ބެހެއެވެ.  2013 ވަނަ އަހަރު 

ިނންމުންތައް  މުިހއްމު  ބައެއް  ިނންިމ  ކައުންިސލުން 

ިތރީގަިއ ިމވަނީއެވެ.

ލަިއބްރަރީއަށް ޓެކްސްޓް ފޮތް ގަތުމަށް 4.5 ިމިލޔަން • 

ރުިފޔާގެ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ފާސްކުރުން

20 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރެވުނު “ިތނަދޫ ޤަރާރު” ގަިއ ކަނޑައެޅުނު ކަންތައްތައް

އެންމެ  ިރސާރޗްގަިއ  ިޢލްމާިއ  ގެ  ސަިއންސް    .1

ތަޞައްވަރު  ިހމެނުމަށް  ސަފުގަިއ  ކުރީ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޤާިއމްކުރެވޭ  ކުރެިވގެން 

 2013 ޖޫން   03 ޤާިއމްކުރުމަށް  ސަިއންސް 

ިނންމުން  ިނންިމ  ކައުންިސލުން  ދުވަހު  ވަނަ 

އަވަހަށް ތަންފީޒުކުރުން. 

ިވޔަފާރީގެ  އާިއ  ތަރައްޤީ  ިއޤްިތޞާދީ  ޤައުމުގެ    .2

ިޢލްމީ  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  ސަފުގަިއ  ިއސް 

ގޮތުން ޤާިބލު މީހުން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 

ިބޒްނަސް  “އެމް.އެން.ޔޫ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ 

ސްކޫލެއް  ިބޒްނަސް  ނަމުގަިއ  ގެ  ސްކޫލް” 

ޤާިއމްކުރުން. 

ިވިހ  އާމްދަނީިއން،  ިލބޭ  އަށް  ޔުިނވަރިސޓީ    .3

)20( ދަިރވަރަކަށް ކޮންމެ ސެިމސްޓަރަކު ިޓއުޝަންފީ ިހލޭ ކޮށްިދނުމަށާިއ ކޮންމެ ސެިމސްޓަރަކު އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ދެ )2( ސްކޮލަރިޝޕް އާިއ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދެ )2( 

ސްކޮލަރިޝޕް ިދނުން.

މަސްވެިރކަމާިއ ދަނޑުވެިރކަމަށް އަމާޒުކޮށް ހައްދުންމަތީ ގަމުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކެމްޕަހެއް ޤާިއމްކުރުން.   .4

ރާއްޖޭގެ މެދު އުތުރު ސަރަޙައްދުގަިއ ރަށުގެ އާބާދީއާިއ ސަރަޙައްދުގެ އާބާދީއާިއ ިބމުގެ ބޮޑުިމނަށް ބަލަިއ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކެމްޕަހެއް ޤާިއމްކުރާނޭ ރަށެއް ިމިހނގާ 2013    .5

ވަނަ އަހަރު ިނމުމުގެ ކުިރން ކަނޑައެޅުން.

12 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

އެމް.އޯ.ޔޫ •  އެކު  ޔުިނވަރިސޓީއާ  ިއސްލާިމކް  މަދީނާ 

އެއްގަިއ ސޮިއކުރުމަށް ިނންމުން.

ދަށުން •  ިސޔާސަތުގެ  ފީގެ  ފާސްކުރެވުނު  އަލަށް 

ިމހާރު ިކޔަވަމުންދާ ދަިރވަރުންނަށް ފީ ިއން ބޮޑުިވ 

ބަިއ ކޯހުގެ ފުލްޓަިއމް މުއްދަތަށް ިދނުމަށް ިނންމުން.

“ޖީ” ބްލޮކްގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަިއ އެކްސްޕަރޓް • 

އޮޕީިނއަނެއް ހޯދުމަށް ިނންމުން

އާމްދަނީން •  ޚަރަދުތައް  ބައެއް  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ިދނުން.

ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފަރާތުން • 

ވަކާލާތުކުރާނެ ވަކީލުން ކަނޑައެޅުން.

ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރ އެކެޑެިމކް އެފެއަރޒްގެ • 

މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުން. 

ވަގުތުގެ •  ހުސް  ކެއުމަށް  މެންދުރު  މުވައްޒަފުންގެ 

ގަިޑިއރު   1 ބަދަލުގަިއ  ިމނެޓްގެ   45 ިލބޭ  ގޮތުގަިއ 

ހަމަޖެއްސުން.

ޔުިނވަރިސޓީގެ ސްކޮލަރިޝޕް ސްކީމް ފާސްކުރުން.• 

“ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް” ގެ ނަމުގަިއ މުިޅން އައު • 

ފެކަލްޓީއެއް އުފެއްދުން.

ޗަިއނާގެ ޔުނާން އޯޕަން ޔުިނވަރިސޓީއާ އެކު އެމް.• 

އޯ.ޔޫއެއްގަިއ ސޮިއކުރުމަށް ިނންމުން.

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ •  އަންހެން  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ިވހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނައުން. 

ިހންގުމާިއ •  ކެމްޕަސް  މަިތން  އުސޫލެއްގެ  ހަރުދަނާ 

އުޞޫލު  އައްޔަނުކުރުމުގެ  މެނޭޖަރުން  ކެމްޕަސް 

ފާސްކުރުން.
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މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

19 މާިރޗް 2017 20 މާިރޗް 2012 ޗާންސްލަރ1. ޑރ މުޙައްމަދު ޒާިހރު ޙުސަިއން

25 އޭޕްރީލް 2014 26 އޭޕްރީލް 2011 ިރސާރޗް ދާިއރ2ާ. ޑރ ރަޝީދާ މުޙައްމަދު ދީދީ

25 އޭޕްރީލް 2014 26 އޭޕްރީލް 2011 ިތމާވެިށ ދާިއރ3ާ. ޑރ މުޙައްމަދު ޝަރީފް

25 އޭޕްރީލް 2014 26 އޭޕްރީލް 2011 ިފނޭންސް ދާިއރ4ާ. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޢާިމރު

16 ޖުލަިއ 172015 ޖުލަިއ 2012ިވޔަފާިރ ދާިއރ5ާ. އަލްފާިޟލް ބަންދު ިއބްރާހީމް ސަލީމް

25 އޭޕްރީލް 2014 26 އޭޕްރީލް 2011 ިއސްލާމް ދާިއރ6ާ. އައްޝަިއޚް ޙުސަިއން ރަޝީދު އަޙްމަދު

25 އޭޕްރީލް 2014 26 އޭޕްރީލް 2011 ޤާނޫން ދާިއރ7ާ. އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު

25 އޭޕްރީލް 2014 26 އޭޕްރީލް 2011 ިޞއްޙަތު ދާިއރ8ާ. އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު އަފްޢާލް

25 އޭޕްރީލް 2014 26 އޭޕްރީލް 2011 ސަިއންސާިއ ޓެކްނޯލޮޖީ ދާިއރ9ާ. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ނާިޞޙް

13 ނޮވެމްބަރ 2016 14 ނޮވެމްބަރ 2011ވަިއސް ޗާންސްލަރ10. ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

25 އޯގަސްޓް 2015 26 އޯގަސްޓް 2013 ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރުނ11ް. ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 162015 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 އެކެޑެިމކް ސެނެޓ12ް. އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު

28 އޭޕްރީލް 2014 29 އޭޕްރީލް 2012 މަރުކަޒުތަކުގެ ވެިރނ13ް.އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

15 ސެޕްޓެމްބަރ 162015 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 މަރުކަޒުތަކުގެ ވެިރނ14ް. އަލްފާިޟލް ރާިމޒް ޢަލީ

09 އޭޕްިރލް 2014 10 އޭޕްިރލް 2012 އެކެޑެިމކް މުވައްޒަފުނ15ް. އަލްފާިޟލާ ލީލާ ވަޙީދު

24 ޖޫން 2014 25 ޖޫން 2012 ިއދާރީ މުވައްޒަފުނ16ް. އަލްފާިޟލް ޢަލީ މޫސާ

25 މާިރޗް 2014 26 މާިރޗް 2012 އެލަމްނަިއ އެސޯިސއޭޝަނ17ް. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ިޝހާބް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ދަިރވަރުނ18ް. އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ިޙސާމް

ކައުންިސލް މެންބަރުންގެ ހާިޒރީ

ހާިޒރުވާންވީހާިޒރުިވމެންބަރުގެ ނަންހާިޒރުވާންވީހާިޒރުިވމެންބަރުގެ ނަން

123240. އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކ13840ު. ޑރ މުޙައްމަދު ޒާިހރު ޙުސަިއން

133440. އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލ22940ީ. ޑރ ރަޝީދާ މުޙައްމަދު ދީދީ

14710. އަލްފާިޟލް ރާިމޒް ޢަލ33240ީ. ޑރ މުޙައްމަދު ޝަރީފް
153940. އަލްފާިޟލް ލީލާ ވަޙީދ43540ު. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޢާިމރު

163940. އަލްފާިޟލް ޢަލީ މޫސ51840ާ. އަލްފާިޟލް ބަންދު ިއބްރާހީމް ސަލީމް
173840. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ިޝހާބ61240ް. އައްޝަިއޚް ޙުސަިއން ރަޝީދު އަޙްމަދު

18910. އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ިޙސާމ72340ް. އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު

192527. އަލްފާިޟލް ޙުސަިއން ޙަލީމ82040ް. އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު އަފްޢާލް
202327. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޝުޖާއ92040ު. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ނާިޞޙް

212530. އަލްފާިޟލް ޝާިޠފް ޢަލ103340ީ. ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

111313. ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

އަހަރު ިނމުނު ިއރު ކައުންިސލްގަިއ ިހމެިނވަޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުން
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އެކެޑެިމކް ސެނެޓް

2013 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެިމކް ސެނެޓްގެ 20 ޖަލްސާ ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. އެކެޑެިމކް ސެނެޓަށް 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ އަލަށް ިއންިތޚާބު ކުރެވުނު/ޢައްޔަނު ކުރެވުނު 

މެންބަރުންނަކީ: ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ ޑީން އަލްފާިޟލާ ޝާިމލާ ޢަބްދުاهلل، ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލާ އާިމނަތު ިޝޔާމާ، ފެކަލްޓީ 

އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ، ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ ނާިޝއާ މުޙައްމަދު، ފެކަލްޓީ އޮފް 

ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޒަިއދު، ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގ ގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ފެކަލްޓީ އޮފް 

ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒްގެ އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ އައްޝަިއޚް ޙުސަިއން ޢަބްދުاهلل ސަޢީދު، ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ ދަިރވަރު ސުނީނާ ރަޝީދު އަިދ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު 

ސަިއންސަސްގެ ދަިރވަރު އަޙްމަދު ޒާިހދެވެ. 

ުމއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ވަިއސް ޗާންސްލަރޑރ ޙަސަން ޙަމީދު )ޗެއަރމަން(

-ޑީ.ވީ.ސީ )އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފަިއނޭންސް(އަލްފާިޟލް ޙުސަިއން ޙަލީމް

--ޑީ.ވީ.ސީ )އެކެޑެިމކް އެފެއަރޒް(ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

--ޑީ.ވީ.ސީ )ިއންފޮމޭޝަން އެންޑް ިއނޮވޭޝަން(އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު )ވ.ޗެއަރމަން(

--ރެިޖސްޓްރަރއަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޢަލީ

--ވެިރޔާކެޕްޓަން ޤާިސމް މުޙައްމަދު ފުޅު

08 މޭ 2015 09 މޭ 2013 އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޖާިބރު

--ޑީންޑރ މުޢާިވޔަތު މުޙައްމަދު

25 މާިރޗް 2016 26 މާިރޗް 2014 އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރއަލްފާިޟލް ޢަބްދުاهلل ޢަފީފް

--ޑީންއަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް

26 އޮކްޓޯބަރ 2015 27 އޮކްޓޯބަރ 2013 ލެކްޗަރަރއަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޒަިއދު

--ޑީންއަލްފާިޟލާ ޝާިމލާ ޢަބްދުاهلل

05 އޮކްޓޯބަރ 2015 06 އޮކްޓޯބަރ 2013 ލެކްޗަރަރއަލްފާިޟލާ އާިމނަތު ިޝޔާމާ

--ވެިރޔާއަލްފާިޟލް ރާިމޒް ޢަލީ

05 އޮކްޓޯބަރ 2015 06 އޮކްޓޯބަރ 2013 ލެކްޗަރަރއަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙައްމަދު

--ޑީންއަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

25 ސެޕްޓެމްބަރ 262015 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރޑރ ނާިޝއާ މުޙައްމަދު

--ޑީންއަލްފާިޟލް ޝާިޠފް ޢަލީ

09 ޖުލަިއ 2014 10 ޖުލަިއ 2012 ލެކްޗަރަރއަލްފާިޟލާ ނާިޞރާ މޫސާ

--ޑީންޑރ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

28 މޭ 2015 29 މޭ 2013 ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

--ޑީންއައްޝަިއޚް ޢަލީ ޒާިހރު

3 ނޮވެމްބަރ 2015 4 ނޮވެމްބަރ 2013 އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރއައްޝަިއޚް ޙުސަިއން ޢަބްދުاهلل ސަޢީދު

--ޑީންއަލްފާިޟލާ ޒީނާޒް ޙުސަިއން

03 އޭޕްރީލް 2016 04 އޭޕްރީލް 2014 އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރއަލްފާިޟލް ޢަލީ ޙަފީޒް

--ޑީންޑރ ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

05 އޮކްޓޯބަރ 2014 06 އޮކްޓޯބަރ 2013 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަިރވަރުއަލްފާިޟލާ ސުނީނާ ރަޝީދު

13 އޭޕްރީލް 2014 14 އޭޕްރީލް 2013 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ދަިރވަރުއަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ޒާިހދު

14 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް
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އެކެޑެިމކް ސެނެޓްގެ ހާިޒރީ 
ހާިޒރުިވހާިޒރުވާންވީމެންބަރުގެ ނަންހާިޒރުިވހާިޒރުވާންވީމެންބަރުގެ ނަން

1543. އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދ12018ު. ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

162014. އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލ22019ީ. ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

1754. ޑރ ނާިޝއާ މުޙައްމަދ32015ު. އަލްފާިޟލް ޙުސަިއން ޙަލީމް

182016. އަލްފާިޟލް ޝާިޠފް ޢަލ42011ީ. އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު

192015. އަލްފާިޟލާ ނާިޞރާ މޫސ52020ާ. އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޢަލީ

202019. ޑރ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާނ62016ް. ކެޕްޓަން ޤާިސމް މުޙައްމަދު ފުޅު

2183. ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރ72010ީ. ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޖާިބރު

222017. އައްޝަިއޚް ޢަލީ ޒާިހރ82016ު. ޑރ މުއާިވޔަތު މުޙައްމަދު

2311. އައްޝަިއޚް ޙުސަިއން ޢަބްދުاهلل ސަޢީދ92016ު. އަލްފާިޟލް ޢަބްދުاهلل ޢަފީފް

242015. އަލްފާިޟލާ ޒީނާޒް ޙުސަިއނ102016ް. އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް

25207. އަލްފާިޟލާ މަރްޔަމް ިޝފ1122ާ. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޒަިއދު

261714. ޑރ ިމޒްނާ މުޙައްމަދ1254ު. އަލްފާިޟލާ ޝާިމލާ ޢަބްދުاهلل

2744. އަލްފާިޟލާ ސުނީނާ ރަޝީދ1343ު. އަލްފާިޟލާ އާިމނަތު ިޝޔާމާ

28186. އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ޒާިހދ142018ު. އަލްފާިޟލް ރާިމޒް ޢަލީ

ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ ިއން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މެދުވެިރކޮށް ކޯސް ިހންގުމަށް އެންމެ ފުރަތަަމަ ޤާިއމްކުިރ 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު ހުޅުވުނީ ގއ.ިވިލިގލީގައެވެ. ކުިރއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގަިއ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގަިއ ިމފަދަ 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް ހުންނާނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ބައެއް އަތޮޅުތަކުގަިއ، އެއް ރަށަށްވުރެ ިގނަ ރަށްރަށުގަިއ 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް ޤާިއމްކުރަން ޖެިހދާނެެއެވެ.
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2013 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެިމކް ސެނެޓުން ިނންިމ 

މުިހއްމު ބައެއް ިނންމުންތައް ިތރީގަިއ އެވަނީއެވެ.  މީގެ 

ތެރޭގަިއ ޕޮިލސީ އެކުލަވާލުމެއް ނުިހމެނެއެވެ.

އެކްސްޓަރންިޝޕް ދަތުރެއްގަިއ ފެކަލްޓީ • 

އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ ިޑޕްލޮމާ ިއން 

ނަރިސންގ ކޯހުގެ 4 ވަނަ ސެިމސްޓަރ ގެ 

ދަިރވަރުން ފުރަތަމަ ސެިމސްޓަރގެ ިއމްިތހާނު 

ދުވަސްވަރު ޝްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭތީ، 

އެދަިރވަރުންގެ ިކޔެވުމާިއ ިއމްިތޙާން ތާރީޚްތައް 

ކަނޑައެޅުން. 

ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ ގެ • 

އެޑްވަިއޒަރީ ކޮމެޓީއަށް ޑރ.ިއބްރާހީމް ޙަސަން 

ހަމަޖެއްސުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒްިއން ިހތަދޫ • 

ކެމްޕަސްގަިއ ިހންގާ ިޑޕްލޮމާ ިއން ޓީިޗންގ 

ިއސްލާމް ކޯހުގަިއ ިކޔަވަމުންދާ ދެ ދަިރވަރަކު 

ކޯހަށް ނުހޮިވއޮވެ، ނަމަވެސް ކްލާސްތަކަށް 

ހާިޟރުވާތީ ިމ ދެ ދަިރވަރުންގެ ތެރެިއން 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ކޯހަށް ޝަރުޠު 

ފުިރހަމަވާ ދަިރވަރަކު ހުިރނަމަ އެ ދަިރވަރަކަށް 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ކޯހުން ފުރުސަތު 

ިދނުމަށާިއ، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓަށް ޝަރުޠު 

ފުިރހަމަ ނުވާނަމަ ކޯހުގަިއ ިއތުރަށް ކުިރއަށް 

ނުދެވޭނެކަމަށް ިނންމުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ އެޑްވަިއޒަރީ • 

ކޮމެޓީއަށް މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ 

ސުޕްިރންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮިލސް އަޙްމަދު 

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހަމަޖެއްސުން. 

2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެކެޑެިމކް ކަލަންޑަރުގަިއ، • 

ދެވަނަ ޓާރމްގެ ިމޑް ޓާރމް ބްރޭކްގެ ތާރީޚް 

އޯގަސްޓް 7-4 އަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ިނންމުން.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެކެޑެިމކް ކަލަންޑަރަށް • 

ބަދަލުގެނައުން.

ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގަިއ، ކޮލްގެ • 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރތައް ޤާިއމްކުރުމާ ބެހޭ 

އުސޫލު ފާސްކުރުން.

2013 ގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރގެ ރީިސޓް • 

ިއމްިތހާން ޖޫން 13 އާިއ ހަމައަށް އޮންނަ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ބޭއްވުމުގެ ިއޚްިތޔާރު 

ފެކަލްޓީތަކަށް ިދނުމަށް ިނންމުން. 

ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން ޕްރަިއމަރީގެ • 

މައްސަލަިއގަިއ އެފް.އީ އާިއ ކޮލް އެއްބަސްވާ 

ގޮތެއްގެ މަިތން ކޮލްގެ ކޯހުގެ މުއްދަތު އެފް.

އީ ކޯހަށްވުރެ ިދގުވާނެ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމާިއ 

ދެކޯހަށް ވެސް ކުިރމަިތލާފަިއ ިތިބ ކުިދންނަށް 

އޮފަރ ލެޓަރ ދޭިއރު ިމ ގެނަިއ މުއްދަތުގެ ބަދަލު 

އަންގާ މުއްދަތާިއ މޯޑް އަށް ިބނާކޮށް އެކުއްޖަކު 

ިޚޔާރު ކުރާ ކޯހަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ިދނުމަށް 

ިނންމުން.

ޏ.ފުވައްމުލަކުގަިއ ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއް • 

ޤާިއމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ިދނުން.

ރ.ދުވާފަރުގަިއ ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއް • 

ޤާިއމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ިދނުން. 

ގއ.ިވިލނިގލީގަިއ ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއް • 

އެކެޑެިމކް ސެނެޓްގެ މުިހންމު މަސައްކަތްތައް

ޤާިއމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ިދނުން. 

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެކެޑެިމކް ކަލަންޑަރ • 

ފާސްކުރުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ • 

މެިޑކަލް ލެބްގެ އެއަރކޮންިޑޝަން ިސސްޓަމް 

ހަލާކުވެފަިއވާތީ، ިޑޕްލޮމާ ިއން މެިޑކަލް 

ލެބޯރަޓަރީ ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯހުގެ ދަިރވަރުންގެ 

ިއމްިތހާންތައް ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނައުން.

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން އިންފޮމޭޝަން • 

ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގަިއ ކުިރން ިކޔެިވ ދަިރވަރަކު 

ކޯސް ބަދަލުކުރާ ފޯމު ހުށަހަޅަިއގެން އެހެން 

ކޯހަކަށް ބަދަލުވެފަިއވާތީ، ިމ ދަިރވަރަށް 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިއންފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގެ ސަނަދު ނުދެވޭނެކަމަށް 

ިނންމުން.

“ޕޮިލސީ ކޮންސަރިނންގ ިރޕީިޓންގ • 

ސަބްޖެކްޓްސް އެންޑް ކޯސެސް” ގެ ނަންބަރު 

4 އަށް ިއޞްލާޙް ގެނައުން.

ޔުިނވަރިސޓީގެ ފަރާތުން ހައްދުންމަތީ ގަމުގަިއ ކެމްޕަހެއް ޤާިއމްކުރެވުނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 24 ވަނަ 

ދުވަހުއެވެ. ކެމްޕަސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްިމއްޔާތު ބޭއްވުނީ އެދުވަހު ހަވީރު 4:30 ގަިއ މަިތމަރަދޫ ސްކޫލް ިހންގަމުން 

ިދޔަ ިޢމާރާތުގައެވެ. 
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ކައުންިސލްއެކެޑެިމކް ސެނެޓް

ިހއުމަން ިރސޯސް 
މެނެޖްމަންޓް ކޮިމޓީ

ހަޔަރ ިޑގްރީސް ކޮިމޓީ ކޮިމޓީ އޮން ކޯސަސް

ސްޓޫޑެންޓް
ސްކޮލަރިޝޕް ކޮިމޓީ

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ފެންވަރުގެ ކޮިމޓީތައް

ިބޒްނަސް
ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޮިމޓީ

ޕްރޮިކއުމަންޓް ކޮިމޓީ އެޕީލްސް ކޮިމޓީ

ިފނޭންސް ކޮިމޓީ

ކަިރިކއުލަމް ކޮިމޓީއެކަޑެިމކް ިރިވއު ކޮިމޓީއެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީމެނެޖްމަންޓް ކޮިމޓީ

ދަނާލު

ދަނާލު މެނެޖްމަންޓް ކޮިމޓީ

ކެމްޕަސް

ކެމްޕަސް މެނެޖްމަންޓް ކޮިމޓީ

ލަިއބްރަރީ ކޮިމޓީ
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އެިކއެިކ ކޮިމޓީތަކުގެ މެންބަރުން

ިހއުމަން ިރސޯސް މެނެޖްމަންޓް ކޮިމޓީ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ވަިއސް ޗާންސްލަރޑރ ޙަސަން ޙަމީދު )ޗެއަރމަން(

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރއަލްފާިޟލް ޙުސަިއން ޙަލީމް

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރއައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

11 ފެބްރުވަރީ 122014 ފެބްރުވަރީ 2012އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރއަލްފާިޟލް އަޖުވަދު ޢަލީ

11 ފެބްރުވަރީ 122014 ފެބްރުވަރީ 2012ޑީން އަލްފާިޟލާ ޒީނާޒް ޙުސަިއން

--ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )އެޗް.އާރު(އަލްފާިޟލް މަޞީޙް ިޢމާދު
--ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ފަިއނޭންސް(އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ނަޢީމް

ޕްރޮިކއުމަންޓް ކޮިމޓީ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

22 މޭ 2015 23 މޭ 2013 ޑީންޑރ މުއާިވޔަތު މުޙައްމަދު )ޗެއަރމަން(

--ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ފަިއނޭންސް(އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ނަޢީމް

3 މާިރޗް 42014 މާިރޗް 2012ޑެިޕއުޓީ ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަލްފާިޟލް ޢަބްދުاهلل ލުޠުފީ

24 މާިރޗް 252014 މާިރޗް 2012ޑެިޕއުޓީ ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު

1 ނޮވެމްބަރ 22013 ނޮވެމްބަރ 2011އެިސސްޓެންޓް ިޑރެކްޓަރއަލްފާިޟލް ޢަލީ ނާިޞރު

28 ނޮވެމްބަރ 292014 ނޮވެމްބަރ 2012ސީިނއަރ އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރއަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޒާިހރު

22 މޭ 232015 މޭ 2013 ސީިނއަރ އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރއަލްފާިޟލް ޖާދުاهلل ޙަސަން

ކޮިމޓީ އޮން ކޯސަސް
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރ )އެކެޑެިމކް(ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް )ޗެއަރމަން(

--ރެިޖސްޓްރަރއަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޢަލީ

14 މޭ 2014 15 މޭ 2012ޑީން )އެފް.އީ.ޓީ(ޑރ މުއާިވޔަތު މުޙައްމަދު

26 ސެޕްޓެމްބަރ 272015 ސެޕްޓެމްބަރ 2013ޑީން )އެފް.އޭ(އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

19 ނޮވެމްބަރ 202015 ނޮވެމްބަރ 2013ޑީން )އެފް.އެސް(ޑރ ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

29 މޭ 302015 މޭ 2013ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު އަޙްމަދު ދީދީ

1 އޮކްޓޯބަރ 22015 އޮކްޓޯބަރ 2013ލެކްްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާިޟލާ ޒީނަތު ޞާިލޙް

11 މާިރޗް 122014 މާިރޗް 2012އެސޯިސއޭޓް ލެކްްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާިޟލާ ފާިޠމަތު އަޙްލާމް ިނޔާޒް

11 މާިރޗް 122015 މާިރޗް 2013ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެމް.ސީ(އަލްފާިޟލް ޢަބްދުاهلل ޒަކަިރއްޔާ

21 މާިރޗް 222014 މާިރޗް 2012ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޖާިބރު

15 ޖުލަިއ 162015 ޖުލަިއ 2013އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ )އެފް.އަިއ.އެސް(އައްޝަިއޚް ިނމާލު މުޙައްމަދު

22 މޭ 232015 މޭ 2013އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.އެލް(އައްޝަިއޚް ޙަސަން މޫސާ ިފކުރީ

29 މޭ 302015 މޭ 2013އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ )ސީ.އޯ.އެލް(އަލްފާިޟލާ ފާތުމަތު ނާިޞޙާ

ިބޒްނަސް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޮިމޓީ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

29 ޖުލަިއ 302015 ޖުލަިއ 2012 ކައުންިސލް މެންބަރ )ިވޔަފާިރ ދާިއރާ(އަލްފާިޟލް ބަންދު ިއބްރާހީމް ސަލީމް )ޗެއަރމަން(

07 މޭ 082014 މޭ 2011ކައުންިސލް މެންބަރ )ިފނޭންސް ދާިއރާ(އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޢާިމރު

--ވަިއސް ޗާންސްލަރޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރއަލްފާިޟލް ޙުސައިިން ޙަލީމް

--ިޑރެކްޓަރ ޖެެނެރަލް )ފަިއނޭންސް(އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ނަޢީމް
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ހަޔަރ ިޑގްރީސް ކޮިމޓީ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރ )އެކެޑެިމކް(ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް )ޗެއަރމަން(

--ވަިއސް ޗާންސްލަރޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރއައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު

--ރެިޖސްޓްރަރއަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޢަލީ

14 ޖޫން 152013 ޖޫން 2012އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރޑރ ރަޝީދާ މުޙައްމަދު ދީދީ

14 ޖޫން 152013 ޖޫން 2012އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރޑރ ިއބްރާހީމް ޙަސަން

09 ިޑސެމްބަރ 102015 ިޑސެމްބަރ 2013އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރޑރ ޢަބްދުاهلل ނަޞީރު

--ޑީން )އެފް.އެސް.އެލް(ޑރ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

--ޑީން )އެފް.އީ.ޓީ(ޑރ މުއާިވޔަތު މުޙައްމަދު

--ޑީން )އެފް.އެސް(ޑރ ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

--ޑީން )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް

--ޑީން )އެފް.އޭ(އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

--ޑީން )އެފް.އެމް.ސީ(އަލްފާިޟލް ޝާިޠފް ޢަލީ

--ޑީން )އެފް.އީ(އަލްފާިޟލާ ޝާިމލާ ޢަބްދުاهلل

--ޑީން )އެފް.އަިއ.އެސް(އައްޝަިއޚް ޢަލީ ޒާިހރު

--ޑީން )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާިޟލާ ޒީނާޒް ޙުސަިއން

8 އޮކްޓޯބަރ 92013 އޮކްޓޯބަރ 2012 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަިރވަރު )އެފް.އެސް.އެލް(އައްޝަިއޚް ޙަސަން މޫސާ ިފކުރީ

ސްޓޫޑެންޓް ސްކޮލަރިޝޕް ކޮިމޓީ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރޑރ ޢަލީ ޝަރީފް )ޗެއަރމަން(

--ރެިޖސްޓްރަރއަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޢަލީ

17 ސެޕްޓެމްބަރ 182014 ސެޕްޓެމްބަރ 2012ޑީން )އެފް.އެމް.ސީ(އަލްފާިޟލް ޝާިޠފް ޢަލީ

17 ސެޕްޓެމްބަރ 182014 ސެޕްޓެމްބަރ 2012ޑީން )އެފް.އީ.ޓީ(ޑރ މުއާިވޔަތު މުޙައްމަދު

--ިޑރެކްޓަރ )ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓް ސަރިވސަސް(އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ޙުސަިއން
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ޔުިނވަރިސޓީގެ ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގަިއ، ިއސްލާމީ އަިދ ިދވެިހ އާދަކާދަތަކާިއ، އަދަބުތައް ކުިރއަރުވަިއ ފެތުރުން 

ިހމެނެއެވެ. ިމ މަޤްޞަދު ޙާިޞލުކުރުމުގަިއ ިދވެިހ އާދަކާދަިއގެ ިނޝާންތައް ޔުިނވަރިސޓީ ގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފެންނަން ޖެހެއެވެ. 

ިމފަދަ ިނޝާންތަކުން ހަތަރު ރޯލެއް އަދާ ކުރެއެވެ. އެއީ ތަނުގަިއ އުޅޭ އަިދ ިޒޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ ިހތުގަިއ ވަިކ ބާވަތެއްގެ 

ޝުޢޫރުތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަިދ ވަިކ ބާވަތެއްގެ ޢަމަލުތަކަށް ޙަރަކާތްތެިރކަން ގެނައުމެވެ. ިނޝާންތަކުން އަދާ ކުރާ ިތންވަނަ 

ރޯލަކީ މީހުން ކުރާ ތަޖުިރބާތައް ވަިކ ގޮތަކަށް ފުރޭމްކޮށްގެން މީހުންގެ މުޢާމަލާތްތައް ބައްޓަންކުރުމެވެ. ިދވެިހ ިނޝާންތަކުން 

އަދާކުރާ ހަތަރުވަނަ ރޯލަކީ މުިޅ ޔުިނވަރިސޓީ ވަިކ ިވސްނުމެއްގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގަިއ އެއްބަިއވަންތަކަން ިއތުރުކުރުމެވެ.
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ިފނޭންސް ކޮިމޓީ

ޔުިނވަރިސޓީގެ ކޮިމޓީތަކުގެ ތެރެިއން އެންމެ މުިހންމު އެއް މަސްއޫިލއްޔަތުތަކެއް 

ޙަވާލު ކުރެިވފަިއވާ ކޮިމޓީއަކީ ިފނޭންސް ކޮިމޓީއެވެ. ިމ ކޮިމޓީިއން ކުރާ 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގެިއ ކުރު މުއްދަތުގެ އަިދ ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯސްތަކުގެ ފީ 

ކަޑައެޅުމާިއ، ފަިއސާ އާ ބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ބެލުން ިހމެނެއެވެ. ކޮިމޓީ ގެ ިރޔާސަތު 

ބަލަހައްޓަނީ ކައުންިސލުގަިއ ިހމެނޭ ޔުިނވަރިސޓީގެ ވަޒީފާގަިއ ނުއުޅޭ ފަރާތެކެވެ. 

 

      

މުިހންމު މަސައްކަތްތައް

2013 ވަނަ އަހަރު ިފނޭންސް ކޮމެޓީގެ 11 ޖަލްސާ ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. ިތރީގަިއ އެވަނީ 

2013 ވަނަ އަހަރު ިފނޭންސް ކޮިމޓީން ިނންިމ މުިހއްމު ިނންމުންތަކެވެ.

 ިމިނސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން އާިއ ިޓއަންިޖން ފޮިރން ސްޓަޑީޒް • 

ޔުިނވަރިސޓީއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެކަލްޓީ އޮފް 

އާރޓްސްގަިއ ިހންގުމަށް  ހަމަޖެިހފަިއވާ ޗަިއނީޒް ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ފީ 

ހަމަޖެއްސުން.

އޯކްލޭންޑް ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީ އާިއ ގުިޅގެން ޔުިނވަރިސޓީގަިއ • 

ިހންގުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްިޕއުޓަރ އެންޑް ިއންފޮމޭޝަން 

ސަިއންސް ކޯހުގެ ފީ %15 އަށް ިއތުރުކުިރއަސް އެއްބަސްވުން ކުިރއަށް 

ގެންދާ ގޮތަށް ިނންމުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް ިއން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯިރޓީއަށް • 

ިހންގާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ފާމަސީ ކޯހުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ އެކްސްޓަރންިޝޕް ދަތުރުތައް 2005 • 

ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން މެދުކެނިޑފަިއ އޮތުމާިއއެކު ހަމައެކަިނ ިމ އަހަރުގެ 

ދަތުރުގަިއ، ިއސްިތސްނާއެއްގެ ގޮތުގަިއ، ލެކްޗަރަރއެއް އެކްސްޓަރންިޝޕް 

ބެޗާއެކު ފޮނުވާގޮތަށް ިނންމުން. 

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރިނންގ ިއން ިހންގުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ ޖުޑީޝަލް • 

އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ސެޓްިފކެޓް 3 އަިދ 4 ގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

ޔުިނވަރިސޓީިއން ޝާިއޢުކޮށްފަިއވާ ފޮތްތައް ބުކްޝޮޕްތަކަށް ރީޓޭލްކޮށް • 

އަިދ މަދުވެގެން 50 ފޮތް އެއްފަހަރާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ިޑސްކައުންޓް އަގު 

ކަނޑައެޅުން.

ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފޮިރން އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ިހންގާ ޢަރަިބ ކުރުކޯހުގެ • 

ފީ ކަނޑައެޅުން.

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ ރީޑާރސް ފޮތްތަކުގެ އަގުތައް • 

ކަނޑައެޅުން.

ރާއްޖޭގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުގެ ފާމަިސސްޓުންނަށް ދެވޭ ރެިޖސްޓްރޭޝަން • 

އެގްޒާމްގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ މާސްޓަރޒް ކޯހުގެ ިޑޒަޓޭޝަން ސުޕަވަިއޒް ކުރާ • 

ޕާޓްޓަިއމް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް ގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ިއތުރަށް ބޭނުންވާ • 

ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ިދނުން.

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްިއން ކޮންސަލްޓަންސީއެއް ދިނުމުގެ • 

ހުއްދަ ިދނުމަށް ިނންމުން.

ކޯސް ފެށުމުގެ ކުިރން ފީ ކަނޑައެިޅ ދަިރވަރުންނަށް އެންިގފަިއނުވާތީ • 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ ިޑޕްލޮމާ ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 

ކޮންވަރޝަނ1ް- ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ދަިރވަރުންގެ އަތުން ފީ ނުނަގާގޮތަށް 

ިނންމުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ ިއން އެޕްރީލްމަހު ހިންގަން • 

ހަމަޖެހުނު ސީ.ސީ.އެން.އޭ ސެިކއުިރޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ފީ ކަނޑައެޅުން

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގަިއ ބޭނުންކުރަމުންދާ ބައެއް • 

ިއކުިވޕްމަންޓް/ތަންތަން ކުއްޔަށްދޭ އަގު ކަނޑައެޅުން.

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ިސޔާސަތުގެ ދަށުން ސްޓަޑީގަިއޑް ިލޔުން ވަިކ • 

ޝަރުޠުތަކާއެކު ޔުިނވަރިސޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ރޭޓެއް 

ކަނޑައެޅުން.

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް ިއން ކޫއްޑޫ ިފޝަރީޒް މޯލްިޑވްސްއަށް، • 

ގއ.ކޫއްޑޫގަިއ، ބޭިސކް 4 ކޯސް ިހންގަިއިދނުމުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅުން.

ޕްރޮިކއުމަންޓް ކޮިމޓީއަށް 02 މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުން.• 

ފެިސލިޓޭޓަރުންގެ އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުން.• 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ “ފުޑް ބޭސްޑް ޑަިއޓަރީ ގަިއޑްލަިއން” • 

ކޮންސަލްޓަންސީ ިދނުމުގެ ހުއްދަ ިދނުމަށް ިނންމުން. 

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގަިއ ިހންގާ ޗަިއނީޒް ލޭންގްިވޖް އެޑްވާންސްޑް ކޯހުގެ ފީ • 

ކަނޑައެޅުން.

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް ގެ ކުރު ކޯސްތަކަށް ިމހާރު ނަގާ ފީ • 

ދެބަިއކުޅަ އެއްބަޔަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ިނންމުން.

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަން ކޯހުގަިއ • 

ބޭނުންކުރާ ފޮތް ިވއްކާ އަގު ކަނޑައެޅުން.

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ 4 ކޯހެއްގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.• 

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ ިއން ިހންގަވާ އޮިޑޓް • 

ޓްރެިއިނންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.
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މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

28 އޭޕްރީލް 2014 02 ޖުލަިއ 2012 ކައުންިސލް މެންބަރ1. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޢާިމރު

28 އޭޕްރީލް 2014 31 މޭ 2013 ކައުންިސލް މެންބަރ2. އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު އަފްޢާލް

--ވަިއސް ޗާންސްލަރ3. ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

--ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސްލަރ4. އަލްފާިޟލް ޙުސަިއން ޙަލީމް

--ފަިއނޭންސް ހެޑ5ް. އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ނަޢީމް

14 ޖުލަިއ 2014 15 ޖުލަިއ 2012 ކޯއޮޕްޓްކުރާ މެންބަރ6ު. އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

06 ޖޫން 2014 07 ޖޫން 2012ކޯއޮޕްޓްކުރާ މެންބަރ7ު. އަލްފާިޟލް މަޞީޙް ިޢމާދު

ހާިޒރުިވމެންބަރުގެ ނަން

110. އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޢާިމރު

23. އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު އަފްޢާލް

39. ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު

411. އަލްފާިޟލް ޙުސަިއން ޙަލީމް

59. އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ނަޢީމް

68. އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

79. އަލްފާިޟލް މަޞީޙް ިޢމާދު

ހާިޒރީ  ިފނޭންސް ކޮިމޓީގެ މެންބަރުން

ޓީިޗންގ ޕްރެކްިޓސް ކޯިޑނޭޓަރއަށް އެލަވަންސް • 

ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ިނންމުން.

ޔުިނވަރިސޓީން ނެރެ ޝާިއޢުކުރާ “މޯލްިޑވްސް • 

ނެޝަނަލް ޖާރނަލް އޮފް ިރސާރޗް” ިވއްކާ އަގު 

ކަނޑައެޅުން.

މޯލްިޑވްސް މީިޑއާ ކައުންިސލް އަށް ިރސާޗެއް • 

ހަދަިއިދނުމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް އަށް 

ހުއްދަ ިދނުން. 

ލ.ގަމުގަިއ މޯލްިޑވްސް ިފޝަމަންސް • 

އެސޯިސއޭޝަންގެ ފަރާތުން ިހންގާ ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމްގަިއ ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަން ކޯސް 

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ފަރާތުން 

ިހންގަިއދޭނެ އަގު ކަނޑައެޅުން.

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް ިއން މޯލްިޑވްސް މީޑީއާ • 

ކައުންިސލަށް ކޮންސަލްޓަންސީ އެއް ިދނުމުގެ 

ހުއްދަ ިދނުން.

2014 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ޔުިނވަރިސޓީގެ • 

ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް ިއން ިހންގާ • 

އެިކއެިކ ކޯސްތަކަށް ދަިރވަރުންނަށް ބޭނުންވާ 

ރީޑާސް އަިދ ވާކްބުކްސްގެ އަގު ފާސްކުރުން.

ޔުނެސްކޯގެ ިއދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ފެކަލްޓީ • 

އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ 

ިއން ިހންގުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ “ިބޒްނަސް 

ކޮިމއުިނކޭޝަން ސްިކލްސް ިޑވެލޮޕްމަންޓް” 

ޕްރޮގްރާމްގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަނުން ިހންގަމުންދާ • 

ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހުގެ ދަިރވަރުންގެ އެކްސްޓަރނަލް 

ސުޕަވަިއޒަރުންގެ އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުން.

މޯލްިޑވްސް އެނާޖީ އޮތޯިރޓީން ދެއްވާ ކަރަންޓް • 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލަިއސަންސްގަިއ ިހމެނޭ 

ކެޓެގަރީ A )ިއމާރާތްތައް ވަޔަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ( 

ދޭ ިއމްިތޙާން ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންޖީިނއަިރންގ 

ޓެކްނޯލޮޖީން ިހންގާ އަގު ކަނޑައެޅުން. 

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް ިއން • 

ިހންގުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ 02 ކޯހެއްގެ ފީ 

ކަނޑައެޅުން.

ިޑސެމްބަރ 08 ިއން 10 އަށް ދުބާއީ ގަިއ • 

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ، ޕަވަރކެމްޕަސް 

ސޮފްޓްވެއަރ ކޮންފަރެންސް، “އެލޫިސއަން ލަިއވް 

2013” ގަިއ ވަިއސް ޗާންސްލަރ ކަނޑައަޅުއްވާ 

02 މުވައްޒަފަކު ބަިއވެިރވުމުގެ ހުއްދަ ިދނުމަށާިއ، 

ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ޔުިނވަރިސޓީގެ އާމްދަނީން 

ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ިދނުން.

ޔުނަިއޑެޓް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރމެންޓަލް • 

ޕްރޮގްރާމް )ޔުނެޕް( ިއން ކުިރއަށް ގެންދާ 

“މެިޕންގ އެންޑް އެންހޭންިސންގ ނެޗުރަލް 

ިރސޯސް ގަވަރނެންސް ިއން ސްމޯލް 

އަިއލެންޑް ކޮިމއުިނޓީސް” ސަރަހައްދީ 

ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ިދނުމުގެ ހުއްދަ 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ިރސާރޗް ސެންޓަރަށް 

ިދނުމަށް ިނންމުން.

“ވާރކްޝޮޕް އޮން ޑީސްޕޭސް” ގަިއ ބަިއވެރިވާ • 

ޔުިނވަރިސޓީ މުވައްޒަފުގެ އެއަރފެއަރ 

ހަމަޖެއްސުން.
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ވީ   13 މަހުގެ  މާރޗް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013 	u

އަހަރު  ފަސް  އޮތް  ކުިރއަށް  ހަވީރު،  ދުަވަހު  ބުދަ 

ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެިޖކް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ދުވަހުގެ 

ނެރެދެއްވީ  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެިޖކް  ނެރެވުނެވެ. 

ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  ޑރ.  ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ 

ފުޅުގަިއ  ވާހަކަ  މަިނކުފާނުގެ  އެ  އެވެ.  ޙަސަން 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެިރ ތާރީޚެއް 

އޮތް ވަރަށް މުިހންމު މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ފާހަގަ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  އޮތީ  ބައްދަލުވުުން  ިމ  ކުރެއްިވއެވެ. 

އެިޑޔުކޭޝަންގެ އޮިޑޓޯިރއަމް ގައެވެ.

ދުވަހުގެ  ކުޑަކުިދންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013 	u

ިއން  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ފެކަލްޓީ  މުނާސަބާގަިއ 

ިހނގާލުމެއް  މަގުތަކުގަިއ  ބައެއް  މާލޭގެ  ރާވަިއގެން 

ކުޑަކުިދންނާ  ތެރޭގަިއ  ިހނގާލުމުގެ  ިމ  ބޭއްވުނެވެ. 

ގުޅޭ ކަހަލަ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ކުިރއަށް ގެންދެވުނެވެ.  

ތެރޭގަިއ  ޢާންމުންގެ  ސަބަބުން،  ިހނގާލުމުގެ  ިމ 

ދާނެކަން  ބޮޑުވެގެން  “ފެނުން”  ގެ  ފެކަލްޓީ 

ކަށަވަރެވެ.

ކަންތައްތަކުގެ  ކުިރ  އަހަރު  ވަނަ   2013 އަލަށް  	u

ތެރޭގަިއ “ިޢލްމީ ފޯވަިހ” ގެ ނަމުގަިއ ޢާންމުންނާިއ 

ބައެއް  ިޢލްމީ  ކޮިމޔުިނޓީއަށް   ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ިމކަން  ފެށުނެވެ.  ޙަރަކާތެއް  ހުށަހެޅުމުގެ  މަޢުޟޫޢު 

މަރުކަޒުތަކުން  އެިކ  ތެރޭގަިއ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ިމ 

ިމ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުިރއަށް  ިއސްނަގަިއގެން 

ޙަރަކާތްތައް ރޭވެނީ ޤައުމީ ޓެލެިވޜަން ކޯޕަރޭޝަނާ 

ގުިޅގެން ކަމުގަިއވާތީ، ިމ ހުށަހެޅުންތައް ޢާންމުންނަށް 

ިޢލްމީ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ވެސް  ިމއީ  ދެއްކެއެވެ. 

ރޫހެއް އަށަގެންނެވުމަށް ިހންގާ ޙަރަކާތެކެވެ.
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މަންފާހުިރ ގުޅުންތައް

ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެިއންނާިއ ދުިނޔޭގެ އެތަން ިމތަނުން، އެިކ ދާިއރާތަކުން މާިހރުންނާިއ މަންދޫބުން، ިޢލްމުވެިރންނާިއ 

ފަންނު ވެިރން ޔުިނވަރިސޓީއަށް ިޒޔާރަތް ކުރެއެވެ. ިމ ިޒޔާރަތްތަކުން، ޔުިނވަރިސިޓއަށް ފަިއދާހުިރ ގުޅުންތައް ބަދަިހ 

ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ. ިމގޮތުން، 2013 ވަނަ އަހަރު އެތައް ގުޅުންތަކެއް ޤާިއމް ކުރެިވފަިއ ވެއެވެ. މަތީގަިއވާ 

ފޮޓޯިއން އެ ފެިނވަޑަިއގަންނަވަނީ އޯކްލަންޑް ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީ އާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގަިއ ސޮިއކުރުމުގެ 

މުނާސަބާގަިއ ނަގާފަިއވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ިމ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އެ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކޮމްިޕއުޓަރ ސަިއންސް ދާިއރާގެ 

ިކޔަވަިއދޭ  ދާިއރާިއން  ިމ  ބޭނުމަކީ  ިހންގުމުގެ  ކޯސް  ިމ  ިހންގޭނެއެވެ.  ރާއްޖޭގަިއ  ކޯހެއް  ފެންވަރުގެ  މާސްޓަރޒް 

މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުިރބާ ރަނގަޅު ކުރުމާިއ ިމ ފަންނުގެ ތަޢުލީމު ރާއްޖޭގަިއ ފެތުރުމެވެ. އޯކްލަންޑް ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް 

ޓެކްނޯލޮޖީ އަކީ ިނޔު ޒީލެންޑްގެ އެންމެ ދަިރވަރުން ިގނަ އެއް ޔުިނވަރިސޓީއެވެ. އެފް.އެމް.ސީ ގެ ިޑގްރީ ކޯސްތައް 

އެކުލަވާލުމުގަިއ އެ ޔުިނވަރިސޓީިއން ދެިތން އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފަިއ ވެއެވެ.

u
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ިއސްލާިމކް  ފަލަސްޠީންގެ  އަހަރު  ވަނަ   2013 އޮވެއެވެ.  ގުޅުމެއް  ގާތް  ޒަމާންވީ  ދެމެދު  އާ  ފަލަސްޠީން  ރާއްޖެއާިއ 

ިމިނސްޓަރު ޔުިނވަރިސޓީ އަށް ިޒޔާރަތް ކުރައްވާ ޔުިނވަރިސޓީ އާ ގުޅުން ބަދަިހ ކުރެއްިވއެވެ. ރާއްޖެ ވަޑަިއގަންނަވާ 

ިބދޭސީ ިޢއްޒަތްތެިރންގެ ތެރެިއން ދާިއރާގެ ބޭފުޅުންގެ މަންިޒލަކަށް ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ވެއެވެ.
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ޔުިނވަރިސޓީގެ ފަރާތުން، ހުޅުމާލޭ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ިއސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރެވުނެވެ. ިމ ބައްދަލުވުން 

ބޭއްވުނީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކެމްޕަހެއް ހުޅުމާލޭގަިއ ޤާިއމްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. ިމ ބައްދަލުވުމުން ފާހަގަިވ ކަމަކީ، މަތީ 

ިމހާރު ނެތްކަމެވެ.  ިފޔަވަހީގަިއ  ފުރަތަމަ  ހުޅުމާލޭގެ  ތަނެއް  ޤާިއމްކުރާނޭ  ކެމްޕަހެއް  ކުރެިވފަިއވާ،  ޚާއްޞަ  ތަޢުލީމަށް 

ނަމަވެސް، ދެވަނަ ިފޔަވަހީގަިއ ިމފަދަ ސަރަޙައްދެން ކަޑައެިޅފަިއވާތީ، ކެމްޕަހެއް ޤާިއމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 6 ހެކްޓަރާިއ 

10 ހެކްޓަރާ ދެމެދުގެ ިބމެއް މުސްތަޤްބަލްގަިއ ޔުިނވަރިސޓީއަށް ހުޅުމާލެިއން ބޭނުންވާނޭ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަންއަށް 

ިސޓީއަކުން ދެންނެވުނެވެ. ދެވަނަ ިފޔަވަިހ ިނމުމުން ހުޅުމާލޭގަިއ 200،000 މީހުންނަށް އުޅެވޭނެއެވެ.

u
u
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ޤޫާނީނ  ިދުނަމށް  ިޚުދަމތް  ގެ  ބްރޯޑްކްާސިޓްނގ  ަޕބިްލކް  ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ 

ަފާރުތްނ  ކަޯޕޭރަޝްނގެ  ބްރޯޑްކްާސިޓްނގ  މޯލިްޑވްްސ  އަުފއާްދަފިއވާ  ގޮުތްނ 

ަބއަްދުލކަުރއަްވިއ، ިރާޔީސ  2013 މިެއ 09 ަވަނ ުދަވހު  ުޔިނަވރިސީޓއާ  

ިއްނިތޚުާބަގިއ އްާނމްުނ ޭހުލްނެތިރކުުރަމށް އެމް.ީބ.ީސގެ ެޗަނލަްތއް ަކަމށްވާ ީޓ.ީވ.

ަހަމޖިެހަފިއވާ  ިހްނގަުމށް  ިއްނ  އެފް.އެމް  ިދވިެހ  ައިދ  ައޑު  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  އެމް، 

ޕޮްރގާްރމަްތަކށް ުޔިނަވރިސީޓގެ އެއާްބުރުލމިާއ އީެހެތިރަކަމށް އިެދަވޑިައގްެނެނިވއެވެ. 

ަބހްުސ  ކްެނިޑޑުޭޓްނގެ  ިރާޔީސ  ިއްނިތޚުާބގެ  ިރާޔީސ  ގިުޅގްެނ  ަބއަްދުލވުމާ  ިމ 

ކިުރައށާްދޭނ ގޮާތ ެބޭހގޮުތްނ، ހިުރހާ ިފަޔަވޅެއަްގިއ ުޔިނަވރިސީޓ އާ ީޓ.ީވ.އެމް އާ 

ެދމުެދ ަމްޝަވާރ ކެުރވެުނވެ. ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ިރާޔީސ ކްެނިޑޑުޭޓްނާނ ކެުރިވާދޭނ 

ިމ  ަމުދޮކށް،  ައށް   100 ުސވުާލަތއް  އެ  އަުފއަްދިއ،  ުސވެާލއް  ަސޭތަކ  އަެތއް 

ުސވުާލގެ   100 ިމ  ޮފުނވެުނވެ.  ަފާރަތށް  ެބޭހ  ަކމާ  ގެ  ީޓ.ީވ.އެމް  ުސވުާލަތއް 

ުޔިނަވރިސީޓގެ  އެނޭގީނ  ުސވުާލަތއް  އެ  ިހފެހެއުްޓަމށަްޓަކިއ،  ިސއުްރވިެރަކްނ 

ަކނޑައީެޅ  ުސވުާލަތއް  ކާުރޭނ  ކްެނިޑޑުޭޓްނާނ  ިރާޔީސ  ަފާރަތަކެށވެ.  ެދ  ަހަމއަެކިނ 

ުނަތަނަވްސ  ަވަރށް  ަސަބުބްނ  ަޙަރކުާތގެ  ިމ  ަފާރަތކްުންެނވެ.  ެދ  ކަޯޕޭރަޝްނގެ 

ަކމެއަްގިއ  މިުހްނމު  ިއްނާސފުވިެރަކމާއެކު  ުނޖިެހ  ަފާރަތަކށް  ަވިކ  ުދަވްސަވަރކު، 

ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ަބިއވިެރވުމުގެ ފުުރަޞުތ ިލުބެނވެ.
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2013 ވަނަ އަހަރު ޔުިނވަރިސޓީއަށް އަލަށް ތަޢާރުފު ކުރެވުނު އެއް މާސްޓަރޒް ކޯހަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް ިއން ފެިށ މާސްޓަރ އޮފް ނާރިސންގ ކޯހެވެ.  	q

މާސްޓަރޒް ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ިހންގާ އެހެން ފެކަލްޓީ ތަކުގެ ތެރޭގަިއ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އާިއ ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ އާިއ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް  

އާިއ ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން ިހމެނެއެވެ. ތަފާތު ިގނަ ދާިއރާތަކުން މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ފެށުމަކީ، ޔުިނވަރިސޓީގެ ިރސާރޗްގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ. އެންމެ 

މަޝްހޫރު ޔުިނވަރިސޓީތަކުގަިއ، ތަނުގަިއ ިކޔަވާ ކުިދންގެ ިތންބަިއކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގެ ދަިރވަރުން ިގނައެވެ.

މަޝްވަރާތަކެއްގަިއ ިގނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށް ފަހު ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް ހުޅުވުނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ިމއީ ރަމްޟާން މަހުގެ  	p

27 ިވލޭރެއެވެ. ހުޅުވުމުގެ ރަސްިމއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެިރ މެހެމާނަކީ ކައުންިސލްގެ މެންބަރު އަލްފާިޟލް ބަންދު ިއބްރާހީމް ސަލީމެވެ. ިމ ފެކަލްޓީ ހުޅުވުމުގެ ސަބަބުން، އެހެން 

ފެކަލްޓީތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަިދ ފެކަލްޓީތަކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް މުސްތަޤްބަލްގަިއ އަންނާނެއެވެ. 
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ފާހަގަކޮށްެލެވޭ  ގޮތުން  ޢުމްރާނީ  އަހަރު  ވަނަ   2013

ިތން ކަމެއް ކުިރއަށް ގެންދެވުނެވެ. އޭގެތެރޭގަިއ، ިހތަދޫ 

ކެމްޕަހުގެ ިޢމާރާތެއް ކުރަން ފެށުން ިހމެނެއެވެ. ިމކަމަކީ، 

ކަމެކެވެ.  ކެމްޕަހަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއވާ  އެ 

ިމހާރުވެސް ކެމްޕަހުގެ ބައެއް ގަިޑތައް ނަގަނީ، ޖެިހގެން 

ހުިރ ޝަމްޝުއްދީން ސްކޫލުން  ބައެއް ިކލާސްރޫމްތައް 

ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

ފަހުގެ  ބްލޮކަކީ  ކުރެވޭ  ިޢމާރާތް  އަލަށް    

ފަރުމާގެ  އައު  ތަނެކެވެ.  ކުރެވޭ  ިބނާ  ފަރުމާއަކަށް 

ތެރޭގަިއ، ކޮިރޑޯ ފުޅާ ކުރުމާިއ ިކލާސްރޫމްތައް ބޮޑުކުރުން 

ހަކަތަ  ފަރުމާކުރުމުގަިއ،  ިޢމާރާތް  އަިދ  ިހމެނެއެވެ. 

ބޭނުންވާ ވަރު މަދުކުރުމަށް ފާރުތައް ިއންސުއޭލޭޓްކޮށް، 

ިބއްލޫިރ  ފަށުން  )ދެ  ކުރުން  ޑަބަލްގްލޭޒް  ކުޑަދޮރުތައް 

ޖެހުން( ިހމެނެއެވެ. ިމ ބްލޮކްގަިއ ިހމެނެނީ ލެބޯރަޓަރީގެ 

ގޮތުގަިއ ިޢމާރާތް ކުރާ 8 މީޓަރު 8 މީޓަރު ގެ ދެ ޖާގައާިއ 

ިއތުރަށް،  މީގެ  އެވެ.  ިކލާސްރޫމް   2 ިމވަރުގެ  ހަމަ 

ޕްިރޕަރޭޝަން ރޫމް އަކާިއ ސްޓާފް ރޫމް އެއް ިހމެނެއެވެ. 

އެންމެ މަތީ ބުރީގަިއވަނީ 20 މީޓަރުގެ ިދގު 8 މީޓަރުގެ 

ފުޅާ އެސެމްބްލީ އޭިރއާ އެކެވެ. ފުރާޅުގަިއ ސޯލާ ސެލް 

ބެހެއްޓުމަށް  ިއންވާރޓަރުތައް  ހަދަިއ،  ގޮތަށް  ބެހެއްޓޭ 

ދެ  ފާޚާނާ  ިޢމާރާތުގަިއ  ވެއެވެ.   ހަދާފަިއ  ކޮޓަިރއެއް 

ބްލޮކް ިހމެނެއެވެ. 

ވަރަށް  މަސައްކަތް  ބްލޮކްގެ  ިހތަދޫ    

ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ިމތަނުގެ  ިދޔައެވެ.  ކުިރއަށް  ބާރަށް 

ިއސްކަމެއްދީގެން  ބޮޑު  ވަރަށް  މަސައްކަތަށް  ިމ 

ގެންގޮސްފަިއ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ފަރުވާތެިރކަމާއެކު 

ިމިނސްޓްރީިއން  ިއރު،  ިނމުނު  އަހަރު  ވެއެވެ. 

ދެއްކުމުގަިއ  ފަިއސާ  ިބލްތަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ 

ވެފަިއ  ދަށް  ހަލުިވކަން  މަސައްކަތުގެ  ލަސްވުމުން، 

ވެއެވެ. 

ޕްރޮޖެކްޓް  ިމ  ގޮތުން،  ކޮންޓްރެކްޓްގަިއވާ    

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެިމސްޓަރ ފެށެންވާއިރަށް 

ނަމަވެސް،  ވާނެއެވެ.  ޙަވާލުކުރެވެން  ޔުިނވަރިސޓީއާ 

ިދމާވެފަިއވާ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ިމ މަސައްކަތް 

އެހާިއރަށް ިނމޭނޭކަމަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވެއެވެ.
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2013 ވަނަ އަހަރު ިހތަދޫގަިއ ިބނާކުރަންފެިށ    

ިޢމާރާތް ިތނަދޫ ކެމްޕަހުގަިއ ވެސް ިބނާކުރަން ފެށުނެވެ.  

ިމ ިޢމާރާތްވެސް، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމަށް 

ިނމޭނޭ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

ިއންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަބްިލކް    

ޕްރޮގްރާމް )ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ( ގެ ދަށުން ިޢމާރާތް ކުރުމަށް 

ފަިއސާ ިލބުނު އަނެއް ތަނަކީ ލ.ގަމު ކެމްޕަހެވެ. ިމތަނުގެ 

ިޢމާރާތްތައް  2013 ވަނަ އަަހަރު ިނމުނު ިއރު ކުރަން 

ފެިށފައެއް ނުވެއެވެ. ިޢމާރާތްތައް ނުކުރެވުނީ ދެކަމެއްގެ 

ކުރަން  ިޢމާރާތްތައް  ކަމަކީ،  ފުރަތަމަ  ސަބަބުންނެވެ. 

ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަނުޖެހުމެވެ.  ިބން  ޕްލޭންކޮށްފަިއވާ 

ިޢމާރާތް  ދަންނަވަިއގެންވެސް،  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ 

ކުރަން ހަމަަޖެިހފަިއވާ ތަނުގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލުިދނުމުގެ 

ހަމައެއް  ިނމުނުިއރުވެސް  އަހަރު  ކަންތައްތަކެއް 

ނުޖެހެއެވެ. ިމއާއެކު، ިޢމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައްވެސް، 

އަހަރު  ވަނަ   2013 ިލބުނީ  ފަރާތުން  އާިކޓެކްޓުންގެ 

ިނމެން ކަިއިރވެފަިއ ވަިނކޮށެވެ. 

ވަނަ   2013 ދަށުން  ގެ  ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ    

ސެންޓަރ  ިބނާއަކީ  އަނެއް  ިއންވެސްޓްކުިރ  އަހަރު 

ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ސާރވަިއވަލް ސެންޓަރެވެ. 

ިމތަނުގަިއ ކުރަން ފެށުނު ޑެިވޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 

ޖަމްިޕންގ  އަިދ،  ިނމުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2013

ޕްލެޓްފޯމުވެސް ހަދާ ިނމުނެވެ. 

ިބނާކުރަމުންިދޔަ  ކެމްޕަހުގަިއ  ިތނަދޫ    

މަަސައްކަތް  ިޢމާރާތުގެ  މަިއ  ފުރަތަމަ  ކެމްޕަހުގެ 

ިބޑް  އަލުން  ބާިޠލްކޮށް  ކޮންޓްރެކްޓް  ހުއްިޓފަިއވާތީ، 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2013 ކުރެވުނެވެ.
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ިޢލްމީ ތަޙުޤީޤު )ިރސާރޗް( ކުިރއެރުވުން
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ިރސާރޗް ސެންޓަރ ޤާިއމްކުރުން
ިރސާރޗް ނުވަތަ ިޢލްމީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަކީ ޔުިނވަރިސޓީގެ 

މުިހންމު އެއް މަޤްޞަދެވެ. ިމ މަޤްޞަދު ޙާިޞލުކުރުމަށް 

އެޅުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2013 ިފޔަވަޅުތަކެއް  މުިހންމު 

އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކަަމަކީ، ‘ދަ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް 

ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް  ނަމުގަިއ  ސެންޓަރު’ގެ  ިރސާރޗް 

ހުޅުވާ  ތަން  ިމ  ޤާިއމްކުރުމެވެ.  މަރުކަޒެއް  ިރސާރޗް 

ވަޙީދު  މުޙަންމަދު  ޑރ  ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ  ދެއްވީ 

ބުދަ  ވީ   2013 މާރޗް   13 އެއީ  މަިނކުއެވެ.  ޙަސަން 

ދުވަހު ހަވީރުއެވެ. 

މަސައްކަތްތައް  ސެންޓަރުގެ  ިރސާރޗް   

ިތރީގަިއ އެވަނީއެވެ. 

ސެންޓަރުތަކުން  ފެކަލްޓީތަކާިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  )ހ( 

ކުރާ ިރސާރޗްތައް ިވލަރެސް ކުރުން

)ށ( ިރސާރޗްކުރުމުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފަރާތްތަކަށާިއ 

ކުރަންއެދޭ  ިރސާރޗް  ގުިޅގެން  ޔުިނވަރިސޓީއާ 

ގޮތްތައް  ިލބޭނެ  ތަމްރީނު  މަގުދެއްކުމާިއ  ފަރާތްތަކަށް 

ފަިހކޮށްިދނުން 

ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކުން  އަިމއްލަ  )ނ( ސަރުކާރުންނާިއ 

ިރސާރޗްތައް ކުރުމުގަިއ އެހީތެިރވުން

)ރ( ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ނުވަތަ ޔުިނވަރިސޓީއާިއ އެހެން 

ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ހަދާ ިރސާރޗް ިވލަރެސް ކުރުން

ހޯދަިއ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ިރސާރޗްކުރުމަށް  )ބ( 

ިވލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ިރސާރޗްތައްކޮށް،  ފަިއދާހުިރ  ިދވެިހރާއްޖެއަށް  )ޅ( 

ތަކުގަިއ  ޖާރނަލް  ިޕއަރ-ިރިވޔުޑް  ޢާންމުކޮށް 

ޝާިއއުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ތަނަށް  ިހންގުމާިއ  ތަން  )ކ( 

ހޯދުން

)އ( ޔުިނވަރިސޓީިއން ިރސާރޗް ޖާރނަލްއެއް ނެރުން

)ވ( އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ިރސާރޗް ކުރުން.

ިރސާރޗް ޖާރނަލް ނެރުން
ިރސާރޗް ސެންޓަރެއް ޤާިއމްކުރުމުގެ ކުިރން، ިރސާރޗް 

އެކަން  ފެިށފައެވެ.   މަސައްކަތްވަނީ  ޖާރނަލްގެ 

އެދެވޭ  އެންމެ  ިރސާރޗް  ހެދޭ  ރާއްޖޭގަިއ  މުިހންމުވީ، 
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ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 31

ރާއްޖޭގެ  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  މީހުންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުގަިއ 

ޙާއްޞަކޮށް  ކަމަށްވާތީއެވެ.  މެދުވެިރކޮށް  ޖާރނަލްއެއް 

ޖާރނަލްތައް  ިރސާރޗް  ހުންނަ  ިލޔެފަިއ  ިދވެިހބަހުން 

ބޭރު ޖާރނަލްތަކުގަިއ ޝާިއޢުނުކުރެވޭތީއެވެ.

ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް މަރުކަޒުން ނެރުނު ފުރަތަމަ   

ނޭޝަނަލް  މޯލްިޑވްސް  “ދަ  ކީ  ނަމަކަށް  ޖާރނަލްގެ 

ޖާރނަލް އޮފް ިރސާރޗް” އެވެ. ިމ ޖާރނަލްގެ ފުރަތަމަ 

ޢަދަދު ނެރެދެއްވީ 7 ޖުލަިއ 2013 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 

އޮިޑޓޯިރއަމްގަިއ ބޭއްވުނު  އެިޑޔުކޭޝަންގެ  ފެކަލްޓީ އޮފް 

ޖަލްސާއެއްގަިއ އެިޑޔުކޭޝަން ިމިނސްޓަރ ޑރ ޢާިޞމް 

އަހަރަކު  ކޮންމެ  އުއްމީދަކީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އަޙްމަދެވެ. 

މުސްތަޤްބަލްގަިއ  އަިދ  ޢަދަދު ނެރުމެވެ.  ދެ  ޖާރނަލްގެ 

ޚާއްޞަ ދާިއރާތަކުން ޖާރނަލްތައް ނެރުމެވެ.

ިރސާރޗް މާސްޓާރޒް އާިއ ޕީ.އެޗް.ޑީ ފެށުން
ޕީ.އެޗް. ޔުިނވަރިސޓީިއން  އަހަރު  ވަނަ   2013

އެއީ  ކުރެވުނެވެ.  އެއްރޯލް  ދަިރވަރުން   2 އަށް  ޑީ 

ދެ  ފުރަތަމަ  ިކޔަވާ  އަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ 

ކުރެވުނީ  އެންރޯލް  ދެދަިރވަރުންވެސް  ިމ  ދަިރވަރެވެ. 

ކޯހަކަށެވެ.  ފެިށ  އެިޑޔުކޭޝަނުން  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިރސާރޗް  ގެ،  ރަޝީދު  ސުނީނާ  ދަިރވަރެއްގެ،  އެއް 

ތަޢުލީމުދޭ  މުދައްިރސުންގެ  ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ  ިބނާކުރަނީ 

މައްސަލަތައް  ގެ  ޕްރެކްިޓސް  ޓީިޗންގ  ިހންގާ  ިއރު 

ޢަލީގެ  އާިއޝަތު  ދަިރވަރު،  އަނެއް  ދެނެގަތުމަށެވެ. 

ޤަރުނުގަިއ  ފާިއތުވީ  ިބނާކުރެވެނީ  ިރސާރޗް 

ިދރާސާ  ިސޔާސަތުތައް  ތަޢުލީމުގެ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. ިމ ދެކުިދންވެސް އެންރޯލްވީ އަހަރުގެ 

ދެވަނަ ޓާރމުގައެވެ.  ފުރަތަމަ ޓާރމުގަިއ މާސްޓަރ އޮފް 

އެިޑޔުކޭޝަން ކޯސް ފެށުނެވެ. ިމ ކޯހުގަިއ 42 ކުިދން 

ފެންވަރު  އެންމެ  ތެރެިއން،  ިމކުިދންގެ  ބަިއވެިރިވއެވެ. 

ރަނގަޅު ކުިދންނަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތީިސސް އެއް 

ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާގެ ިރސާރޗް ފެލޯިޝޕް

ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކޮށް، ފުލްޓަިއމްކޮށް ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ިކޔަވާ 

ގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ  އެހީތެިރވުމަށް  ދަިރވަރުންނަށް 

ތަޢާރުފު  އަހަރު  ވަނަ   2013 ފެލޯިޝޕްއެއް  ިރސާރޗް 

އަދާނުކޮށް،  ވަޒީފާއެއް  ފެލޯިޝޕުން،  ިމ  ކުރެވުނެވެ. 

ިމންްވަރަކަށް  ފަދަ  ދެވޭ  ސަމާލުކަން  މުިޅން  ިކޔެވުމަށް 

ިމ  އަހަރު  ވަނަ   2013 ިލބޭނެއެވެ.  އެހީ  ފަިއސާގެ 

ސްކޮލަރިޝޕް ިލބުނީ ސުނީނާ ރަޝީދަށެވެ. 
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ބައެއް މުިހންމު ޙަރަކާތްތައް

ޔުިނވަރިސޓީގެ ކޮންމެ 100 ވަނަ ޖަލްސާއެއް ތަފާތު 

ގޮތަކަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މޯލްިޑވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ 

އެިޑޔުކޭޝަންގެ ދުވަސްވަރުން ފެިށގެން ފާހަގަ ކުރަމުން 

ިމހާރު  ނަން  ގެ  ކައުންިސލް  ކޮލެޖް  ކަމެކެވެ.  އަންނަ 

ިމ  ކައުންިސލަށް ބަދަލުވެފައެވެ.  ޔުިނވަރިސޓީ  ިމވަނީ 

ބަދަލުގެނައީ ކޮލެޖް ކައުންިސލްގެ ނަމުގަިއ 307 ޖަލްސާ 

ކައުންިސލްގެ  ޔުިނވަރިސޓީ  ފަހުއެވެ.   ބޭއްވުމަށް 

ކެމްޕަހުގައެވެ.  ިތނަދޫ  ބޭއްވުނީ   ޖަލްސާ  ވަނަ   100

 407 ިސލްިސލާގެ  ކައުންިސލް  އެއީ  އެހެންކަމުން، 

ވަނަ ޖަލްސާ އެވެ. ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލްގެ 100 

ވާހަކަ  ގެ  ޤަރާރު”  “ިތނަދޫ  ނެރުނު  ޖަލްސާގަިއ  ވަނަ 

ިލޔެިވ  ބަިއގަިއ  ބެހޭ  މަސައްކަތާ  ގެ  ކައުންިސލް 

ިހނގާއްޖެއެވެ.

މަހުގެ  އޯގަސްޓް  ގެ  ޔުިނވަރިސޓީ   

ދަސްވެިނވުން ނުވަތަ ގްރޭޖުއޭޝަން ބޭއްވުނީ އެ މަހުގެ 

29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޝަރަފުވެިރ މެހެމާނަކީ މަޝްހޫރު 

އާދަމް  އުތީމު  އަލްފާިޟލް  ކަމަށްވާ  ިލޔުންތެިރއެއް 

ދަސްވެިނވުމުގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. 

ޤައުމީ  އެިދ  ކޮށްދެއްވުމަށް  މެހެމާނުކަން  ޝަރަފުވެިރ 

32 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ކަމުގަިއ  “ޚަޒާނާ” 

ޖަލްސާގަިއ،  ިމ  އެރުވެއެވެ.  ދަޢުވަތު  ފަރާތްތަކަށް 

ިލޔުއްވާފަިއވާ  ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  އާދަމް  އަލްފާިޟލް 

ިމ  ތެރެިއން”  ިދިރއުޅުމުގެ  “ިދވެިހ  ކަމުގަިއވާ  ފޮތެއް 

ފޮތުގެ ކޮޕީއެއް ޔުިނވަރިސޓީގެ ލަިއބްރަރީތަކަށް ހަިދޔާ 

ކުރެއްިވއެވެ. 
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ޔުިނވަރިސޓީގެ ފަރާތުން، ދުިނޔޭގެ އެިކ ޔުިނވަިރިސޓީތަކާ ގުޅުންތައް ޤާިއމްކުރެއެވެ. ިމކަން ކުރަނީ އެ ގުޅުމެއްގެ ސަބަބަުން ޔުިނވަރިސޓީއަށް މަންފާތަކެއް ކުރާނަމައެވެ. ިމގޮތުން 

2013 ވަނަ އަހަރު، ޗަިއނާގެ ޔުނާން އޯޕަން ޔުިނވަރިސޓީގެ ވަފުދެއް ޔުިނވަރިސޓީއަށް ިޒޔާރަތް ކުިރއެވެ. ިމ ިޒޔާރަތަކީ، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިކޔަވަިއދޭން އައުމާ 

ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވުނު ިޒޔާރަތެކެވެ. ިމކަމާ ގުިޅގެން ޔޫނާން އޯޕަން ޔުިނވަރިސިޓގެ ސީނު ބަސް ިކޔަވަިއދޭ މުދައްިރސެއް 2014 ވަނަ އަހަރު މާލެއަށް އަންނާނެއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ދަސްވެިނވުމުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް ޔުިނވަރިސޓީގެ މުގުރެއް ތަޢާރުފު ކުރެވުނެވެ. ިމއީ ިދވެިހ ޘަޤާފީ ގޮތްތަކެއް ދަސްވެިނވުމުގަިއ ިހމެނުމަށާިއ ކުރީގެ ދަސްވެިނންގެ  

އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރުފު ކުިރ ކަމެކެވެ. އެހެން ޔުިނވަރިސޓީތަކުގަިއވެސް ބާރުގެ ިނޝާނަކަށް މުގުުރު ބޭނުން ކުރެއެވެ. ިމ މުގުރު ހަދާފަިއވަނީ މުހައްމަދު އަމީނުގެ 

ޖުމްހޫިރއްޔާގަިއ ބޭނުން ކުިރ މުގުރު ނަމޫނާއަކަށް ބަލަިއގެންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ިމ މުގުރު ތަޢާރުފު ކުރެވުނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ދަސްވެިނވުމުގައެވެ.

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 33
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން
މަސައްކަތަކީ  މަިއގަނޑު  އެިޑޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިކޔަވަިއ  ިއތުރުން  މުދައްިރސުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ. މީގެ 

ހުނަރުތައް  ިޢލްމާިއ  ބޭނުންވާ  ދާިއރާއަށް  ިދނުމުގެ 

ފަރުމާކުރުމާިއ  މަންހަޖު  އެއްގޮތަށް  އެއާިއ  ފާހަގަކޮށް 

ިހތްތަކުގަިއ  މީހުންގެ  ޝަވްޤުވެިރކަން  ިކޔަވަިއިދނުމުގެ 

ތަޢުލީމާިއ  މަސައްކަތްކުރުމާިއ  އަށަގެންނެވުމަށް 

ތަމްރީނާބެހޭ ިދރާސާތައްކޮށް ޝާިއޢުކުރުމެވެ.

ކޯސްތައް  ިގނަ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީން   

  )MQA( ީިއސްލާޙްކޮށް މޯލްިޑވްސް ކޮިލިފކޭޝަން އޮތޯިރޓ

ގެ އައު ފުރޭމްވާރކް އާިއ އެއްގޮތަށް ފައްތާ ކޮިމޓީ އޮން 

ތެރޭގަިއ  ިމކޯސްތަކުގެ  ހުށަހެޅުނެވެ.  އަށް  ކޯސަސް 

އޮފް  ބެޗްލަރ  ޕްރަިއމަރީ،  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ 

އެިޑޔުކޭޝަން ިއންގްިލޝް ލޭންގްއޭޖް އެންޑް ިލޓްރެޗަރ، 

އަިދ  މެނޭޖްމަންޓް  އެންވަޔަރަމަންޓް  ިއން  ބެޗްލަރ 

ކޯސްތަކުގެތެރޭގަިއ  ފާސްކުރެވުނު  އަލަށްފަރުމާކުރެިވ 

އެންޑް  ލޭންގުއޭޖް  ިދވެިހ  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ 

)އާރލީ  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ  ިލޓްރޭޗަރ، 

ސެކަންޑަރީ  ޓީިޗން  އޮފް  ބެޗްލަރ  އަިދ  ޗަިއލްޑްހުޑް( 

އެިޑޔުކޭޝަން ސެކަންޑަރީ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ނަން  ކޯހުގެ 

އަށް ބަދަލުކޮށް ހުށަހެޅުނެވެ.

ޓީިޗންގ ޕްރެކްިޓސް ޕްރޮގްރާމް

ތަމްރީން  މުދައްިރސުން  ބޭނުންވާ  ިދވެިހރާއްޖެއަށް 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ިމ ފެކަލްޓީގަިއ ހުިރ ޖާގައާިއ ިލބެންހުިރ 

އަދަދަކަށް  ިގނަ  ވީއެންމެ  ވަސީލަތްތަކަށްބަލަިއ، 

ދަިރވަރުން ކޯސްތަކަށް ނެގުމަކީ ިމ ފެކަލްޓީިއން ވަރަށް 

ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭކަމެކެވެ. މުދައްިރސުން ތަމްރީންކުރާ 

ދަސްކުރާ  ބަޔަކީ  އެއް  މުިހއްމު  އެންމެ  ޕްރޮގްރާމްގެ 

މުދައްިރސުން މާލެ އާިއ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކަށް ގޮސް 

ފުިރހަމަކުރާ ޢަމަލީ ތަޖްިރބާގެ މަސައްކަތެވެ. 

ިމ ފެކަލްޓީގެ ދަިރވަރުން ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ޓީިޗންގ 

ޕްރެކްިޓކްސް ފުިރހަމަކުރުމަށްޓަކަިއ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ 

3 ސްކޫލްއަކަށާިއ މާލޭގެ 11 ސްކޫލްއަކަށް ޖުމްލަ 134 

ޓީިޗންގ  ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ  ފޮނުވުނެވެ.  ދަިރވަރުން 

 11 ރާއްޖޭގެ  ފުިރހަމަކުރުމަށްޓަކަިއ  ޕްރެކްިޓކްސް 

 344 ޖުމްލަ  އެކު  ސްކޫލަކަށް   19 މާލޭގެ  އަތޮޅަށާިއ 

ދަިރވަރުން ފޮނުވުނެވެ. 

ޕްރޮގްރާމް  ިމ  އަހަރު  ވަނަ   2013  

މާލެއާިއ  ގެންދެިވފަިއވަނީ  ކުިރއަށް  ކާިމޔާބުކަމާއެކު 

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުން ިމކަމުގަިއ ފުިރހަމަ އެއްބާރުލުން 

ިލިބގެން ކަމުގަިއވާތީ އެހީތެިރވެދެއްިވ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް 

ޚާއްސަކޮށް  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ިހފެހެއްޓުމެއްނެތް 

ވެިރންނަށާިއ  އެިޑޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ 

ސްކޫލްތަކުގެ ވެިރންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ތަރައްޤީކުރުމަށާިއ  ކޯސްތައް 

ކުރެވުނު ދަތުރުތަކާިއ ފެކަލްޓީން ިހންިގ ޙަރަކާތްތަކާިއ، 

މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރިވ ސެިމނަރ، ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮޕް 

ފަދަ ޙަރަކާތްތައް 

)ރާއްޖޭގަިއ(

އެިޑޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ިއސްސްިޓިޓއުޓް  ނޭޝަނަލް 

ފަރާތުން ފެބްރުއަރީ 10 އާިއ 11 ވަނަ ދުވަހު ިހންގެިވ 

އޮފް  ިއމްޕެކްޓް  ދަ  އޮން  ސްޓަޑީ  “ލޮންިޖިޓއުިޑނަލް 

ިމ  ވާރކްޝޮޕް”  “-ކޯިޑނޭޓަރސް  ިރފޯމް  ކަިރިކއުލަމް 

ފެކަލްޓީގެ އެކަޑަިމކް މުވައްޒަފުންނަށް ިހންގުނެވެ. 

 

ިމިނސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި 

ފެކަލްޓީން ިއންިތޒާމްކޮށްގެން ބަިއނަލް އަޤްވާމީ ވޯޓަރ 

ޑޭ 21 މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އޮފް  ިއންސްިޓިޓއުޓް  ނެޝަނަލް   

އެިޑޔުކޭޝަން އާިއ ޔުިނސެފް ގުިޅގެން 27 މެިއ 2013 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެިވ “ލޮންިޖިޓއުިޑނަލް ސްޓަޑީ އޮން ދަ 

ބޭސްލަިއން ސްޓަޑީ  ިރފޯމް  ކަިރއުލަމް  އޮފް  ިއމްޕެކްޓް 

ފެކަލްޓީގެ  ިމ  ވާރކްޝޮޕް”   އެނޭިލިސން  ޕޯސްޓް 

އެކަޑަިމކް މުވައްޒަފުންނަށް ިހންގުނެވެ.  

މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  ޔުިނވަރިސޓީގެ   

އަޙުލުވެިރކުރުމުގެ ގޮތުން 2013 މާރޗް 17 ިއން މާރޗް 

21 ށް ިހންގެިވ ‘ސްޕަވަިއޒަރީ ސްިކލްސް’ ވޯރކްޝޮޕްގަިއ 

އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަންގެ  އަިދ  އެކަޑަިމކް  ިމފެކަލްޓީގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ިހންގުނެވެ.  

މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  ޔުިނވަރިސޓީގެ   

އަޙުލުވެިރކުރުމުގެ ގޮތުން 2013 އޭޕްރީލް 02 ިއން 2013 

ލޭންގުއެޖް”  އަރަިބކް  ‘ބޭިސކް  ިހންގުނު  ށް   5 މެިއ 

ކޯހުގަިއ މަސައްކަތު އާިމނަތު ޒާިހރާ، ފާިއޒާ ިއބްރާހީމް، 

އާިމނަތު ޢަބްދުލްކަރީމް ބަިއވެިރވެލެއްިވއެވެ. 
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30 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

އެންވަޔަރަމަންޓް  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ   

އޮތޯިރޓީން  އެނަރޖީ  މޯލްިޑވްސް  އާިއ  އެނަރޖީ  އެންޑް 

“ގްރީން  ބޭއްވެިވ  ގަިއ    2013 މެިއ   29 ގުިޅގެން 

 )GACMO( މޮޑެލް  ިމިޓގޭޝަން  ގޭސް  ހައުސް 

މުވައްޒަފުންނަށް  އެކަޑަިމކް  ިމފެކަލްޓީގެ  ޓްރެިއިނންގ” 

ިހންގުނެވެ.  

ިމިނސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް   

ިދވެިހރާއްޖެިއން ބަިއވެިރވެފަިއވާ  ފަރާތުން  ގެ  އެނަރޖީ 

ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮިޖކަލް ޑަިއވަރިސޓީ )ސީ.ބީ.ޑީ( 

ގެ ދަށުން، ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެިސިލޓީ އާިއ 

ޕްރޮގްރާމް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ނޭޝަންސް  ޔުނަިއޓެޑް 

އާިއ ގުިޅގެން “ިދރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ރައްކާތެިރކޮށް 

މަޝްރޫއު  އަމަލީ  އާިއ  ‘ސްޓްރެޓަޖީ”  ދެމެހެއްޓުމާިއބެހޭ 

 5 ބެހޭ  ނަސްލުތަކާިއ  ިދރޭތަކެތީގެ  ކުރުމާިއ  މުރާޖައާ 

ވަނަ ިރޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް އެިމިނސްޓްރީން ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތުގެ ދަށުން ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކަިއ 

ިއން   30 އޮކްޓޫބަރ   2013 ގޮތުން  މަޝްވަރާކުރުމުގެ 

31އަށް ިހންގެިވ ވާރކްޝޮޕްގަިއ ިމ ފެކަލްޓީގެ އެކަޑަިމކް 

މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރވެލެއްވެިވއެވެ.

)ރާއްޖޭންބޭރުގަިއ(

ޔުނެސްކޯ ިއން ިއންިތޒާމް ކުރައްވަިއގެން 2013 އޮކްޓޯބަރ 

9 ން 11 ށް މެލޭިޝޔާގެ ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް ސަިއންސް 

ިޑސްޓްިރިބއުޝަން  ިރސޯސް  ޔުނެސްކޯ  ިހންިގ  ގަިއ 

އެންޑް ޓްރެިއިނންގ ސެންޓަރސް ރީޖަނަލް ސެިމނަރ 

ރާވާ  ހަރަކާތްތައް  ިއތުރު  ބޭނުންކޮށްގެން  ގޮތްތަކެއް 

ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ހުނަރާިއ ތަޖުިރބާ ިދނުން.

ކޯސްތަކާިއބެހޭ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީގަިއ  ޢާއްމުންނަށް   •
ިއޝްިތހާރުކުރުން  ކޯސްތައް  ފެކަލްޓީގެ  ދީ  މަޢުލޫމާތު 

ިހމެނެއެވެ.

ކުރުމުގެގޮތުން  ފާހަގަ  ދުވަސް  ޓީޗަރުންގެ   

 6 ިއސްނަގަިއގެން  ިއން  ޖަމްިޢއްޔާ  ދަިރވަރުންގެ 

ބައެއް  ފެކަލްޓީގަިއ  ދުވަހު  ވަނަ   2013 އޮކްޓޯބަރ 

ހެނދުނު  ިމގޮތުން  ކުިރއަށްގެންދެވުނެވެ.  ޙަރަކާތްތައް 

8:15 ގަިއ ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް ބޭއްވުނެވެ. 

ިމ އެސެމްބްލީ ފެށުނީ ކީިރިތ ޤުރުޢާންގެ ބަރަކާތުންނެވެ. 

ިމ އެސެމްބްލީ ގަިއ ޓީޗަރުންގެ ިޚދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން 

ިލޔުން  ހަނދާނީ  ލެކްޗަރަރިއންނަށް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

ފައުންޑޭޝަން  ގަިއ   20:15 ިމދުވަހުގެރޭ  ދެވުނެވެ. 

އޮިޑޓޯިރޔަމްގަިއ “ހަވާސް ޓެލެންޓް ޝޯވ” ގެ ނަމުގަިއ 

ދަިރވަރުންގެ  ގަިއ  ިމޝޯވ  ބޭއްވުނެވެ.  ޝޯވއެއް 

އަިއޓަމްތައް  ތަފާތު  ގޮތުން  ދައްކާލުމުގެ  ހުނަރުތައް 

ހުށަހެޅުނެވެ. ިމ ރަސްިމއްޔާތުގަިއ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

އާިއ  ޑީން  ފެކަލްޓީގެ  ިއސްވެިރންނާިއ  ޔުިނވަިސޓީގެ 

ފެކަލްޓީގެ  ިއތުރުން  ގެ  ޖެނެރަލް  ިޑރެކްޓަރ  ޑެިޕޔުޓީ 

ބައެއް މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރިވއެވެ. 

އަލްފާިޟލާ  ލެކްޗަރަރ  އެސޯިސއޭޓް  ފެކަލްޓީގެ  ގަިއ 

މަިރޔަމް ިފޒާނާ ބަިއވެިރވެވަޑަިއގަތެވެ.

ފެކަލްޓީން ިހންިގ ޙަރަކާތްތައް

ިމފެކަލްޓީ އާިއ ޔުިނސެފް ގުިޅގެން ފެކަލްޓީގަިއ އަލަށް 

އެިޑޔުކޭޝަން  ސްޕެޝަލް  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހންގުނު 

މަރުޙަލާގަިއ  ިޚދުމަތްކުރުމުގެ  ނީޑްސް ިނންިމ ޓީޗަރުން 

ިމ  ިދރާސާއެއްކުރެިވ،  ޕާރފޯމަންސް  އެފަރާތްތަކުގެ 

ިގނަ  ތަޢުލީމީދާިއރާގެ  ޢާއްމުކޮށް  ނަތީޖާ  ިދރާސާގެ 

“ިއންކްލޫިސވް  މަޤުސަދުގަިއ  ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ  ބަޔަކަށް 

ޚާއްސަ  ނަމުގަިއ  ގެ  ވާރކްޝޮޕް”  އެިޑޔުކޭޝަން 

މާލޭގެ  ގަިއ   2013 އޭޕްރީލް   11 ވާރކްޝޮޕްތަކެއް 

ޕްރޮފެޝަނަލް  މުދައްިރސުންނަށް  ސްކޫލްތަކުގެ 

ިޑވެލޮޕްމެންޓް ސެޝަނެއްގެ ގޮތުގަިއ ިހންގުނެވެ. 

ދުވަހާ  ކުޑަކުިދންގެ  އަޤްވާމީ  ބަިއނަލް   

ކުރުމާިއ  ިއޝްިތހާރު  ކޯސްތައް  ފެކަލްޓީގެ  ގުޅުވަިއގެން 

ކުޑަކުިދންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 10 މެިއ 2013 ވަނަ 

ދުވަހު “އުފަލާ މަޖާ ދުޅަހެޔޮ ިސއްހަތަކަށް” ިމ ނަމުގަިއ 

ޕެރޭޑެއް  ބަިއވެިރވެގެން   މުވައްޒަފުން  ދަިރވަރުންނާިއ 

ބޭއްވުނެވެ. ިމ ޕެރޭޑުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގަިއ:

އާލާކުރުމާިއ  އެއްބަިއވަންތަކަން  މުޖުތަމަޢުގަިއ   •
ިތބުމަށް  ިސއްޙަތެއްގަިއ  ދުޅަހެޔޮ  ކުޑަކުިދންނަށް 

މެސެޖުތަކެއް ފޯރުކޮށްިދނުން. 

ކަންތައްތަކާިއ  މުދައްިރސުންނަށް  ދަސްކުރާ   •
އަިމއްލަވަންތަ  ިއތުރުކޮށްދީ،  ޤާިބލުކަން  ކުިރމަިތލުމުގެ 

36 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް
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ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

31 މޭ 12014 ޖޫން 2012ޢަބްދުاهلل ިނސާމްއެފް.އެމް.ސީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންިޓންގ

31 މޭ 12014 ޖޫން 2012 ނުޒުހާ ިނޒާމްއެފް.އެމް.ސީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިބޒްނަސް

31 މޭ 12014 ޖޫން 2012 ލީލާ ވަޙީދުއެފް.އެމް.ސީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

31 މޭ 12014 ޖޫން 2012 ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީއެފް.އެސް.އެލްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޤަޟާޢު

31 މޭ 12014 ޖޫން 2012 އައްޝަިއޚް ޙަސަން މޫސާ ިފކުރީއެފް.އެސް.އެލްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިފޤްޙް

31 މޭ 12014 ޖޫން 2012 އަލްއުސްތާޛާ ފާިޠމަތު ވަޙީދާއެފް.އެސް.އެލްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ލޯ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީ

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

9 މޭ 2014 10 މޭ 2012 ޢަބްދުاهلل ޢަފީފްއެފް.އީ.ޓީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިސިވލް ިއންޖީިނއަިރންގ

9 މޭ 2014 10 މޭ 2012 ިއސްމާޢީލް ނަޒީފް ޢަބްދުاهللއެފް.އީ.ޓީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެކޭިނކަލް ިއންޖީިނއަިރންގ

7 ޖަނަވަރީ 102014 މޭ 2012އަޙްމަދު ފާިރޒް ިނޒާރުއެފް.އީ.ޓީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް އާިކޓެކްޗަރ އެންޑް ިޑޒަިއން

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިއލެކްޓްިރކަލް އެންޑް 
ިއލެކްޓްރޯިނކްސް ިއންޖީިނއަިރންގ

30 ޖޫން 2015 1 ޖުލަިއ 2013 ޙަސަން ޢާިމރުއެފް.އީ.ޓީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

31 އޭޕްރީލް 2014 1 މޭ 2012 އާިސޔާ ިއބްރާހީމްއެފް.އެޗް.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނާރިސންގ އެންޑް ިމޑްވަިއފްރީ

31 އޭޕްރީލް 2014 1 މޭ 2012 ޢާިއޝަތު އަޙްމަދު ދީދީއެފް.އެޗް.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނެސް

31 އޭޕްރީލް 2014 1 މޭ 2012 ޢާިއޝަތު މަހާރަތުއެފް.އެޗް.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ބަޔޯ މެިޑކަލް ސަިއންސް

9 ޖުލަިއ 2014 10 ޖުލަިއ 2012މުޠާއު ޝަހީމްއެފް.އެޗް.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްިލކް ހެލްތު

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓެިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒް

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

24 އޭޕްރީލް 2014 25 އޭޕްރީލް 2012 މަރްޔަމް ިޝފާއެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޓޫިރޒަމް މެނެޖްމަންޓް

16 ޖޫން 172015 ޖޫން 2013 ޙަސަން ޢަލީއެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް އެކޮމޮޑޭޝަން ސާރިވސަސް

24 އޭޕްރީލް 2014 25 އޭޕްރީލް 2012 ޒީނަތު ޞާިލޙްއެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ފުޑް އެންޑް ބެވްރެޖް

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ ިޑޕާރޓްމަންޓްތަކާިއ ހެޑުން
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38 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

31 މޭ 2014 1 ޖޫން 2012 އައްޝަިއޚް މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަޙްމަދުއެފް.އަިއ.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާ

31 މޭ 2014 1 ޖޫން 2012 އައްޝަިއޚް އަޙްމަދު ސަލީމް ޙުސަިއންއެފް.އަިއ.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް އަޤީދާ އެންޑް ދަޢުވާ

31 މޭ 2014 1 ޖޫން 2012 އައްޝަިއޚް ޢަބްދުاهلل މުހައްމަދުއެފް.އަިއ.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޢަރަިބކް ލޭންގުއޭޖް

ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

23 މޭ 2014 24 މޭ 2012 މުޙައްމަދު ިޝހާބްސީ.އޯ.އެލްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް އީ-ލާރިނންގ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

8ސެޕްޓެމްބަރ2015 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 އާިޝއާ ލީލާ އަޙްމަދުއެފް.އީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ލޭންގުއޭޖް އެިޑއުކޭޝަން

15 ޖުލަިއ 2014 16 ޖުލަިއ 2012 ފާިޠމަތު ޝަކީލާއެފް.އީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެތެމެިޓކްސް އެިޑއުކޭޝަން

15 ޖުލަިއ 2014 16 ޖުލަިއ 2012 މުޙްިސނާ މުޙައްމަދުއެފް.އީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސަިއންސް އެިޑއުކޭޝަން

15 ޖުލަިއ 2014 16 ޖުލަިއ 2012 ވަސީމާ ިފކުރީއެފް.އީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިބޒްނަސް އެިޑއުކޭޝަން

16 ޖަނަވަރީ 2015 17 ޖަނަވަރީ 2013 ޝާރުދާ ސަޢީދުއެފް.އީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސަިއންސް އެިޑއުކޭޝަން

16 ޖަނަވަރީ 2015 17 ޖަނަވަރީ 2013 މަރްޔަމް ިފޒާނާ ރަޝީދުއެފް.އީިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް އެިޑއުކޭޝަނަލް ސްޓަޑީޒް

ސެންޓަރ ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

12ސެޕްޓެމްބަރ132015 ސެޕްޓެމްބަރ2012އަޙްމަދު ޖާިބރުސީ.އެމް.އެސްިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެިރން އޮޕަރޭޝަންސް

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

މުއްދަތު ހަމަވާމުއްދަތު ފެިށިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ނަންފެކަލްޓީިޑޕާރޓްމަންޓް

5 ފެބްރުވަރީ 2015 6 ފެބްރުވަރީ 2013 ޑރ ނާިޝއާ މުޙައްމަދުއެފް.އޭިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިލންގުިއސްިޓކްސް

5 ފެބްރުވަރީ 2015 6 ފެބްރުވަރީ 2013 އަޒީޒާ އަފީފްއެފް.އޭިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިދވެިހ ލޭންގުއޭޖް

5 ފެބްރުވަރީ 2015 6 ފެބްރުވަރީ 2013 ލުޖެިއން ިއސްމާޢީލް ޝަފީޤްއެފް.އޭިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖާރނަިލޒަމް

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ލަިއބްރަރީ އެންޑް ިއންފޮމޭޝަން 
ސާރިވސަސް

5 ފެބްރުވަރީ 2015 6 ފެބްރުވަރީ 2013 ދެވަހު ދީޕާލީ ތަލަގައުއެފް.އޭ

5 ފެބްރުވަރީ 2015 6 ފެބްރުވަރީ 2013 ވަލީދާ ޢީސާއެފް.އޭިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ފޮިރން ލޭންގުއޭޖްސް
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

ޖެނުއަރީ   1 އުފެދުނީ  )އެފް.އޭ(  އާޓްސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ގަިއ   2009 ިއރު،  އުފެދުނު  އެފް.އޭ  ގައެވެ.   2009

ފެކަލްޓީއަށް ދަިރވަރުވެފަިއވަނީ ިދވެިހބަހުގެ ިޑގްރީ ކޯހުގެ 

ިތންބެޗުގަިއ ިކޔަވަމުންިދޔަ 87 ދަިރވަރުންނެވެ. 2013 

ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގަިއ ިކޔަވަމުން ިދޔައީ 

271 ދަިރވަރުންނެވެ. އެފް.އޭ ިއން ދަސްވެިނވެގެން ިދވެިހ 

ޤައުމަށް ިޚދުމަތްކުރަން ނުކުންނަ ކޮންމެ ދަސްވެންޏަކީ 

ބޭރުދުިނޔެއާިއ ިދވެިހ މާހައުލުގަިއ ިހނގާ ކަންކަމާމެދު، 

އަިމއްލައަށް  ިވސްނަިއ  ފުންކޮށް  ނަޒަރުތަކުން  ތަފާތު 

ިމނެިކރާލަން ދަންނާނެ ދަިރވަރުންނެވެ.

ކަމުގަިއ  މަސައްކަތް  މަިއގަނޑު  ިމފެކަލްޓީގެ 

ފޮތްތެިރ  ިޢލްމީ  ވެއްޓަކީ  ިދވެިހ  ހަމަޖައްސަވާފަިއވަނީ 

އަތުކުިރ  ިޚދުމަތުގަިއ  މަިތވެިރ  ިމ  ވެއްޓަކަށްހެދުމެވެ. 

އޮޅާިލ ފުރަތަމަ ފަރާތަކީވެސް އެފް.އޭ އެވެ. މީގެިއތުރުން 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ އަިމއްލަވަންތަކަމާ ޤައުިމއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ 

އެއް ތަނބު ކަމުގަިއވާ ިދވެިހބަސް ރަނގަޅަށް ދަންނަ، 

ިދރާސާ  ބެހޭގޮތުން  ިދވެިހބަހާ  ލޯިބކުރާ،  ިދވެިހބަހަށް 

މަިއދާނަށް  ޢަމަލީ  ދަިރވަރުންތަކެއް  އެނގޭ  ކުރަން 

ތަފާތު  އަިދ  މަސައްކަތެކެވެ.  ިމފެކަލްޓީގެ  ނެރުމަކީ 

ދާިއރާތަކުން ކޯސްތައް ިހންގުމާިއ އެދާިއރާތަކަށް ބޭނުންވާ 

ިޢލްމާިއ ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް މަންހަޖު 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ިއތުރުން  ފަރުމާކުރުމާިއ އަިދ މީގެ 

ޙާިސލުކުރުމަށްޓަކަިއ  މަޤްޞަދުތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ކުރުންވެސް  ކަންތައްތައް  ކޮށްދެިވދާނެ  ިމފެކަލްޓީއަށް 

ިހމެނެއެވެ.

ިހނގަމުންިދޔަ  ިމފެކަލްޓީގަިއ  އަހަރު  ވަނަ   2013  

ިދވެިހ ލެންގުިވޖް އެންޑް  ކޯސްތަކަކީ މާސްޓަރޒް އޮފް 

ިދވެިހ  ިއން  އާޓްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ކޯހާިއ  ކަލްޗަރ 

ކޯހަކާިއ  ސަިއކޮލޮޖީ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ލޭންގުިވޖްކޯހާިއ 

ބެޗްލަރ އޮފް ޖާނަިލޒަމް ކޯހަކާިއ ިޑޕްލޮމާިއން ޖާނަިލޒަމް 

ކޯހަކާިއ ިޑޕްލޮމާ ިއން ލަިއބްރަރީ އެންޑް ިއންފޮމޭޝަން 

ސަރިވސަސް ކޯހަކާިއ އެޑްވާންސްޑް ސެޓުިފކެޓް ިއން 

ލަިއބްރަރީ އެންޑް ިއންފޮމޭޝަން ސާރިވސަސް ކޯހަކާިއ 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓުިފކެޓް ިއން ލޭންގުިވޖް ޔޫޒް ކޯހަކާިއ 

ޗަިއނީޒް ލެންގުިވޖު ބޭިސކް އަިދ އެިލމެންޓްރީ ކޯހަކާިއ 

ޖަޕަނީޒް ބޭިސކް، އެިލމެންޓްރީ 1 އަިދ އެިލމެންޓްރީ 2 

ގެ ކޯހެކެވެ.

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 39

ކޯސްތަކުގެތެރެިއން  ިހންިގ  އަހަރު  ވަނަ   2013  

މާސްޓަރޒް އޮފް ިދވެިހ ލެންގުިވޖް އެންޑް ކަލްޗަރކޯހަކީ 

ިމފެކަލްޓީގަިއ ިހންގަންފެިށ ފުރަތަމަ މާސްޓަރޒް ކޯހެވެ. 

ިމކޯހުގެ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2012 ފެިށފަިއވަނީ  ިމކޯސް 

ޑީގްރީ  ބަހުގެ  ިދވެިހ  ދުވަހެވެ.  އަހަރު   2 މުއްދަތަކީ 

ިކޔަވަމުންގެންިދޔައެވެ.  ކޯހުގަިއ 3 އަހަރުގެ ދަިރވަރުން 

ިދވެިހ  ިއން  އާޓްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ތެރޭގަިއ  އޭގެ 

ވަނަ   2012 ބެޗާިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2011 ލެންގުއޭޖް 

އަހަރުގެ ފުލްޓަިއމް އަިދ ޕާޓްޓަިއމް ބެޗާިއ 2013 ވަނަ 

ިހމެނެއެވެ.  ބެޗު  ޕާޓްޓަިއމް  އަިދ  ފުލްޓަިއމް  އަހަރުގެ 

ބެޗްލަރ އޮފް ސަިއކޮލޮޖީ ކޯހަކީ ފެކަލްޓީގަިއ އަލަށް ފެިށ 

ކޯހެކެވެ. ިމކޯހުގަިއ 2013 ވަނަ އަހަރު ދެ ސެޝަނަކަށް 

)ހެނދުނާިއ މެންދުރުފަހު( ިކޔަވަިއ ދެމުން ގެންިދޔައެވެ. 

ބެޗްލަރ އޮފް ޖާނަިލޒަމް ކޯހަކީވެސް 2013 ވަނަ އަހަރު 

ިޑގްރީ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ިމކޯހަކީ 2  ފެިށކޯހެކެވެ.  އަލަށް 

 2012 ކޯހުގަިއ  ޖާރނަިލޒަމް  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ކޯހެކެވެ. 

ފެށުނު  އަހަރު  ވަނަ   2013 ބެޗާިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ިޑޕްލޮމާ  ލަިއބްރަރީ  ިކޔެިވއެވެ.  ދަިރވަރުން  ބެޗްގެ 

ކޯހާިއ އެޑްވާންސްޑް ކޯހަކީ އެއް އަހަރުގެ ކޯހެއްކަމުން، 

 2013 ހަމައެކަިނ  ިދޔައީ  ިކޔަވަމުން  ކޯހުގަިއވެސް  ދެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދަިރވަރުންނެވެ. އެޑްވާންސްޑް ސެޓުިފކެޓް 

ިއން ލޭންގުިވޖް ޔޫޒް ކޯހަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު އަލަށް 

ފެިށ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެކެވެ. ޗަިއނީޒް ލެންގުިވޖް 

ބޭިސކު ކޯހުގެ ދެ ބެޗުގެ ިއތުރުން އެިލމެންޓްރީ ބެޗެއް 

2013 ވަނަ އަހަރު ިހންިގފަިއ ވެއެވެ. ިމ ކޯސްތަކަކީ 15 

ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ިހންގުނު ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކެކެވެ. 

މީގެ ިއތުރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާިއ ސ. ިހތަދޫ 

ކެމްޕަހުގަިއ ިމ ފެކަލްޓީގަިއ އަލަށްފެިށ ކޯހެއް ކަމުގަިއވާ 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓުިފކެޓް ިއން ލޭންގުިވޖް ޔޫޒް ކޯސް 

ިމ  ިހންގުނު  ކެމްޕަސްތަކުގަިއ  ކޯހަކީ  ިމ  ިހންގުނެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ ފުރަތަމަ ކޯހެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ފަންނީ އަިދ 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ  އައީ  ކުރެވެމުން  މަސައްކަތްތައް  ިއދާރީ 

ބްލޮކް  )ޖީ(   G ިބލްިޑންގ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ 

ިޢމާރާތުގައެވެ.  ހުިރ  ސްކޫލް(  ޖަމާލުއްދީން  )ކުރީގެ 

ތެރޭގަިއ  މަސައްކަތްތަކުގެ  ިހންގުނު  ގޮތުން  ފަންނީ 

ފެކަލްޓީގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮިމޓީ އާިއ ކަިރިކއުލަމް ކޮިމޓީ 

އާިއ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވަިއލެވުނެވެ. ފެކަލްޓީގެ 

ފާހަގަ  ފަިހދުވަސް  ދުވަހާިއ  ބަހުގެ  މާދަރީ  ފަރާތުން 

ކުރުމުގަިއ ބަިއވެިރިވއެވެ.

ތަނަށް  ިހންގީ،  ފެކަލްޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2013  

ފުިރހަމައަށް  އެންމެ  އޭގެ  މަޤްޞަދު  ކަނޑައެިޅފަިއވާ 

ޙާިޞލްވެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ތަނުގެ ިހންގުމުގެ އޮިނގަނޑު 

ރާވާލެިވގެން،  ސްޓްރަކްޗަރ(  )އޯގަނަިއޒޭޝަނަލް 

ފުިރހަމަ  މުވައްޒަފުންގެ  ިއދާރީ  އަިދ  ފަންނީ  ފެކަލްޓީގެ 

ފެކަލްޓީގަިއ  ިމގޮތުން  އެކުގައެވެ.  އެއްބާރުލެއްވުމާިއ 
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މަސައްކަތްތައް  އެކަޑަިމކް  ތަފާތު  އުފައްދާފަިއވާ 

ިއސްނަންގަވަިއގެން  ކޯސްކޯިޑނޭޓަރުން  ކޯސްތަކުގެ 

ވަރަށް ފުިރހަމައަށް ކުރެއްިވއެވެ.

ިމކަންތައްތަކުގެ ިއތުރުން މުިހއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ ފުރަތަމަ 

އެކުލަވާލައްވަިއ  ިޑޕާޓްމަންޓްތައް  ފެކަލްޓީގަިއ  ފަހަރަށް 

އެބޭފުޅުންގެ  ކުރައްވަވަިއ  އައްޔަން  ހެޑުން  ިޑޕާޓްމަންޓް 

 5 އެގޮތުން  ކުރެއްވެިވއެވެ.  ޙަވާލު  މަސްއޫިލއްޔަތުތައް 

ިޑޕާޓްމަންޓް  އެ  އުފެއްދެިވއެވެ.  ިޑޕާޓްމަންޓެއް  )ފަހެއް( 

ތަކާިއ ިޑޕާޓްމަންޓްތަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވެިވ ިޑޕާޓްމަންޓް 

ހެޑުން ނަކީ: ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ިދވެިހ ލެންގުިވޖްގެ ހެޑް 

އޮފް ިޑޕާޓްމަންޓް ކަމަށް އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ ޢަޒީޒާ 

ޢަފީފް، ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ިލންގުިއސްިޓކްސްގެ ހެޑް އޮފް 

ިޑޕާޓްމަންޓް ކަމަށް ސީނައަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. ނާިޝއާ 

އޮފް  ހެޑް  ޖަރނަިލޒަމްގެ  އޮފް  ިޑޕާޓްމަންޓް  މުޙައްމަދު، 

ިއސްމާޢީލް  ލުޖެިއން  ލެކްޗަރަރ  ކަމަށް  ިޑޕާޓްމަންޓް 

ލެންގުއޭޖެސްގެ  ފޮިރން  އޮފް  ިޑޕާޓްމަންޓް  ޝަފީޤް، 

ިޑޕާޓްމަންޓް ކަމަށް ލެކްޗަރަރ ވަލީދާ ޢީސާ  ހެޑް އޮފް 

އަިދ ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ލަިއބްރަރީ އެންޑް ިއންފޮމޭޝަން 

ސަރިވސަސްގެ ހެޑް އޮފް ިޑޕާޓްމަންޓް ކަމަށް ލެކްޗަރަރ 

އައްޔަން  ިމބޭފުޅުން  ތަލަގަލައެވެ.  ދީޕާލީ  ދެވަގެ  ިމސް 

ކުރެއްވެވީ 2 )ދޭއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ފެކަލްޓީން ކުިރ ރަސްމީ ދަތުރު ތަކުގެ ތެރޭގަިއ: ޑުބާއީގަިއ 

ޕްރޮފެސަރ  ކަމުގަިއވާ  ިވޔަފާިރވެިރއެއް  ިދިރއުޅުއްވާ 

ޑީން  ފެކަލްޓީގެ  ދަށުން  އެހީގެ  ދެއްިވ  ޗަދާ،  ހާރޝް 

ކާިޑފްިސޓީގަިއ  ިއިގރޭިސިވލާތުގެ  ޢަލީ،  ޢަބްދުއްރަޝީދު 

އާބެހޭ  ފޯކްލޯރ  އޮތް  ށް   21 19 ން  އޭޕްރީލް   2013

ކޮންފަރެންސެއްގަިއ ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގަތެވެ.

ފަރުމާކުރުމަށްޓަކަިއ،  ިޑގްރީއެއް  ލެންގުއޭޖް  ިއންގްިލޝް 

ސީިނޔަރ  ކަމުގަިއވާ  ލެކްޗަރަރިއން  ދެ  ިމފެކަލްޓީގެ 

ލެކްޗަރަރ ޑރ. ނާިޝއާ މުޙައްމަދާިއ ލެކްޗަރަރ ވަލީދާ 

އެމެިރކަން  އެިމރޭޓްސްގެ  ޢަރަިބ  ޔުނަިއޓެޑް  ޢީސާ، 

ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް ޝާރްޖާއަށް 2013 އޭޕްރީލް 06 ން 

12 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.

ކެމްޕަސްތަކުގަިއ  ފާރާތުން  ފެކަލްޓީގެ  ިއތުރުން  މީގެ 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކަިއ  ކަންކަން  ކޯސްތަކާގުޅޭ  ިހންގާ 

ލެކްޗަރ  އާިއ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރަޝީދު  ޑީން  ފެކަލްޓީގެ 

ފެބުރުއަރީ  ކެމްޕަހަށް 2013  ކުޅުދުއްފުށީ  ޢީސާ  ވަލީދާ 

ލެކްޗަރ  އަިދ  ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.  ށް   09 ން   07

ވަލީދާ ޢީސާއާިއ އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ ޢަޒީޒާ ޢަފީފު 

ށް   16 ން   14 ފެބުރުއަރީ   2013 ކެމްޕަހަށް  ިހތަދޫ 

ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓެިލޓީ އެންޑް 
ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒް

ިމ ފެކަލްޓީ ގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ފަތުރުވެިރކަމުގެ   

ދާިއރާ  ިމ  އަިދ  ތަމްރީންކޮށް  މީހުން  ިޞނާޢަތުން 

މީހުން  ބޭނުންވާ  ފުޅާކުރުމަށްޓަކަިއ  ިއތުރަށް 

ތަމްރީންކުރުމެވެ. ފާިއތުިވ އަހަރުތަކަށް ވުރެ، 2013 

ވަނައަހަރަކީ ފެކަލްޓީއަށް އެތައް ގޮތަކުން ކާިމޔާބާިއ 

ކުިރއެރުން ިލިބފަިއވާ އަހަރެކެވެ. 

ކުރެިވފަިއވާ  އަހަރު  ވަނަ   2013   

ިހންގަމުންދާ  ފެކަލްޓީގަިއ  ތެރޭގަިއ  ކަންތައްތަކުގެ 

ިއތުރު  ބަދަލުގެނެސް  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ިޑގްރީ 

ހަމައެހެންމެ  އަިދ  އުފައްދާފަިއވެއެވެ.  މޭޖަރތަކެއް 

ފަތުރުވެިރކަމުގެ  ކުރުމާިއ  ހޭލުންތެިރ  އާއްމުން 

ިސނާއަތުން މީހުން ތަމްރީންކުރުމާިއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ިދނުމާިއ ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތައް ިއޝްިތހާރު ކުރުމަށް 

ފެކަލްޓީގެ  އަތޮޅަށް  ހދ  އަިދ  ހއ  ިސޓީ،  އައްޑޫ 

ފަރާތުން ފާިއތުިވ 2013 ވަނަ އަހަރު 2 ފަހަރެއްގެ 

އެޑެކްސެލްއާިއ  ކުރެިވފަިއވެއެވެ.  ދަތުރު  މަިތން 

ގުިޅގެން ިހންގަމުންދާ ބީޓެކް ނޭޝަނަލް ިޑޕްލޮމާގެ 

ދަިރވަރުން  ގޮތާިއ  ިހނގަމުންދާ  ކޯސްތައް 

އެޑެކްސެލްގެ  ބެލުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފަިއވާ 

ކުރީކޮޅުވަނީ  އަހަރުގެ  ގުއަން  އެލަން  ވެިރފަޔަރ 

ފެކަލްޓީއަށް ިޒޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަިދ ިއންޓަރ 

ކޮންިޓނެންޓަލް ހޮޓެލްސް ގުރޫޕް )އަިއ.އެޗް.ޖީ( އާިއ 

ިމފެކަލްޓީ ގުިޅގެން އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގަިއ ސޮިއކުރުމުގެ 

ރަސްިމއްޔާތު 29 މެިއ 2013 ގަިއ ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ.

ރަމަޟާން  އެއްފަދަިއން  އަހަރެކޭ  ކުރީ    

ިއޝްތިހާރު  ކޯސްތައް  ފެކަލްޓީގެ  ތެރޭގަިއ  މަހުގެ 

ކުރުމަށްޓަކަިއ ޓީ.ވީ މޯލްިޑވްސް އާިއ ގުިޅގެން ޓީވީ 

ފެކަލްޓީގަިއ  ގެ ޝޫިޓންގ  “ރަހަތަފާތު”  ޕްރޮގްރާމް 

ިމ  ޕްރޮގްރާމްގަިއ  ިމ  ގެންދެވުނެއެވެ.  ކުިރއަށް 

ފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެިރިވއެވެ.  

އަހަރީ  ފެކަލްޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2013  

ދަިރވަރުން  މުވައްޒަފުންނާިއ  ގުޅުވަިއގެން،  ދުވަހާިއ 

ިއންިތޒާމްކޮށްގެން “ފަތުރު ިއވެންޓް – ދަ ޓޫިރޒަމް 

ރޯޑް ޝޯވް” ގެ ނަމުގަިއ ވަރަށް ކުލަގަދަ ިއވެންޓެއް 

ޓޫިރޒަމް  ރާއްޖޭގެ  ިއވެންޓުގަިއ  ިމ  ބޭއްވުނެވެ. 

ބޭފުޅުން  ިއސް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިމިނސްޓަރާިއ 

ބަިއވެިރވެވަޑަިއގެންނެިވއެވެ. ިމ ިއވެންޓުގެ ިއތުރުން 

އެޕެިޓޓް’’  ‘’ބޮން  ިއންިތޒާމްކޮށްގެން  ދަިރވަރުން 

ިއވެންޓެއް  ނަމުގަިއވެސް  ކްލެފް’’  ‘’ދަ  ިއވެންޓާިއ 

ބޭއްވުނެވެ.

ފެކަލްޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2013 ފާިއތުިވ    

ތަމްރީން  މުވައްޒަފުން  އެކެޑެިމކް  އަިދ  ިއދާރީ 

ބޭރަށް  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާިއ  ކޯސްތަކުގަިއ 

ދުިނޔޭގެ  މުވައްޒަފުން  އެކަޑެިމކް  ފޮނުިވފަިއވެއެވެ. 

ޓްރޭިނންގް  ދަތުރުކުރައްވަިއ  ޤައުމުތަކަށް  އެިކ 

ބަިއވެިރވެ  ކޮންފަރެންސްތަކުގަިއ  އަިދ  ޕްރޮގްރާމް 

އެިކ މަޢުޟޫތަކަށް ޕޭޕަރތައް ތައްޔާރުކުރައްވަިއ އަިދ 

ވަނީ ޕްރެސެންޓޭޝަން ދެއްވާފައެވެ. އަިދ 2013 ވަނަ 

ބެހެއްޓޭ ނޯިޓސް  ފެކަލްޓީގަިއ  ދަިރވަރުންނަށް  އަހަރު 

އަިދ ިއއުލާން ފަދަ ތަކެިތ ފަސޭހަިއން ިއންޓަރނެޓްގެ 

ގޮތުން  ިއންިތޒާމެއްގެ  ބަލަިއލެވޭނެ  ޒަރީޢާިއން 

ފެކަލްިޓގަިއ “އީ ނޯިޓސް ބޯޑް” ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ. 

ިމކަން ވެގެންިދޔައީ ފެކަލްޓީގަިއ ިކޔަވާ ދަިރވަރުންނަށް 

ިލިބގެންިދޔަ  ލުޔެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ގޮތަކުން  ހުިރހާ 

ކަމަކަށެވެ.     

ގޮތުން  ބެހޭ  ދާއިރާތަކާ  ިހމެނޭ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ 

ހޭލުންތެިރކަން ިއތުރު ކުރުމަށްޓަކަިއ ޓޫިރޒަމް ދާިއރާއަށް 

ތަމްރީންވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުތައް ހާމަ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން “ިއލްމީ ފޯވަިހ” 10 އޮކްޓޯބަރ 2013 

ގަިއ ބޭއްވުނެވެ. އަިދ ކުރީ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދަިއން 

ިމ ސަރަހައްދުގަިއ ބާއްވާ ޓޫިރޒަމް ދާިއރާއާިއ ގުޅުންހުިރ 

އެންމެ ބޮޑު އެގްިޒިބޝަން “ހޮޓެލް އޭިޝއާ” ގަިއ ިމ 

“ފަިހދުވަސް”  އަިދ  ބަިއވެިރވެފައެވެ.  ވަނީ  ފެކަލްޓީ 

ގަިއވެސް ިމ ފެކަލްޓީިއން ވަނީ ބަިއވެިރވެފައެވެ.  

ފެކަލްޓީއަށް  ޙާިޞލްކުރުމަށް  ތަޢުލީމް   

އަހަރު  ވަނަ   2013 އަދަދު  ދަިރވަރުންގެ  ވަންނަ 

ިއތުރުވެފަިއވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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ތެރެިއން  ކަންތައްތަކުގެ  ިހންގުނު  އަހަރު  2013ވަނަ 

ފަހަގަކޮށްލެވޭ މުިހއްމު އެއްކަމަކީ މޯލްިޑވްސް ނެޝަނަލް 

ގުިޅގެން  ބަދަލާ  ގެނަިއ  އޮިނގަނޑަށް  ޔުިނވަިސޓީގެ 

ިއންފޮރމޭޝަން  އަިއ  ިހންގަމުން  ދަށުން  ިމފެކަލްޓީގެ 

ޓެކްނޮލޮޖީ ިޑޕާޓްމަންޓް، ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް އަށް 

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ިއތުރުން ިމފެކަލްޓީގެ 

ބަދަލުކޮށް  އަށް  ިބޒްނަސް ސްކޫލް  އެމް.އެން.ޔޫ  ނަން 

ިވޔަފާިރ އާިއ ިހންގުމުގެ ދާިއރާިއން ތަމްރީނުދޭ ޙާއްޞަ 

މަސައަކަތް  ކުރުމުގެ  ރީބްރޭންޑް  ގޮތުގަިއ  މަރުކަޒެއްގެ 

ފެިށގެން އައީވެސް 2013 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

ކާިމޔާބު  ވަރަށް  އަހަރަކީ  ވަނަ   2013  

ިމގޮތުން  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.  ގޮތުގަިއ  އަހަރެއްގެ 

ބަލާިއރު ިމއަހަރުގެ އޯގަސްޓް 2013 ގެ ދަސްވެިނވުމުގަިއ 

ިއން  ބެޗްލަރ  ކޯހާިއ  ިބޒްނަސް  އޮފް  ބެޗެލަރ 

ިޑގްރީ  ިނިމ  ބެޗްތަކެއް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ިއންފޮމޭޝަން 

ޙާިޞލްކޮށްފަިއވެއެވެ.

ވަނަ   2013 ޖެނުއަރީ  ިމފެކަލްޓީގަިއ   

އަލަށް  ދާިއރާިއން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ިއންފޮމޭޝަން  އަހަރު 

ިހންގުމަށްޓަކަިއ ފަރުމާކުރުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ ިޑޕްލޮމާިއން 

އެކުލަވާލުމުގެ  އޮިނގަނޑު  ކޯހުގެ  ނެޓްވާރިކންގ 

ވަނީ  މަސައްކަތް  ިހންގުމުގެ  ކޯސް  މަސައްކަތްިނިމ 

 2 ޓާރމް  ބުރުވަނީ  އެއް  ކޯހުގެ  ިމ  އަިދ  ކުރެިވފައެވެ. 

،2013 ގަިއ ފެިށފައެވެ. މީގެ ިއތުރުން ިނއުިޒލެންޑް ގެ 

މާސްޓާސް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އޮފް  ޔުިނވަިސޓީ  އޮކްލެންޑް 

ިއން ިއންފޮމޭޝަން ސަިއންސް ކޯސް ިހންގުމުގެ ހުިރހާ 

މަސައްކަތެއް ިނިމ 2014ވަނަ އަހަރު ިމ ކޯސް ފެށުމަށް 

ދަިރވަރުން  ކޯހަށް  ތައްޔާރީތައްިނިމ  ހުިރހާ  ކުރަންޖެހޭ 

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

ިހންގުމުގެ  އާިއ  ިވޔަފާިރ  ިއތުރުން  މީގެ   

ދާިއރާިއން  ޖެނުއަރީ 2013ގަިއ ިހންގުމަށް ިނންިމ އައު 

ިރސޯސް  ިހއުމަން  އޮފް  ބެޗްލަރ  ކަމުގަިއވާ  ދެކޯސް 

ކޯހާިއ އަިދ ބެޗްލަރ އޮފް މާކެިޓންގް ކޯހުގެ އޮިނގަނޑު 

ިނިމ އެކޯސްތައް ވަނީ ިހންގަން ފެިށފައެވެ. 

ވަނަ   2014 ިބޒްނަސް  އޮފް  ބެޗްލަރ   

ލ.ގަމު  އަިދ  ިނންމުނެވެ.  ިހންގުމަށް  ިހތަދޫގަިއ  އަހަރު 

ކެމްޕަހުގަިއ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓްިއން މެނޭޖްމަންޓް 

ހަމައެއާިއއެކު،  ކުރެވުނެވެ.  ިއޢުލާން  ިހންގުމަށް  ކޯސް 

ކުިރޔަށް  ކެމްޕަހުގަިއ  ިތނަދޫ  ިބޒްނަސް  ިޑޕްލޮމާިއން 

ގެންިދއުމަށް ިއޢުލާންކުރެވުނެވެ. 

އާބެހޭ  ފަިއސާ  އަިދ  އެކައުންިޓންގ   

ހިންގުމުގެ  ކޯސްތަކެއް  ިގނަ  ވެސް  ދާިއރާިއން 

ިއތުރުން ، އެސޯިސއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަޑް ސެިޓފަިއޑް 

އެކައުންޓެންޓްސް )އޭ.އޭ.ޓީ( ލެވެލް 2 އަިދ 3 ގެ ކޯސް 

އޮތޮިރޓީން  ގަވަރމެންޓް  ލޯކަލް  ިދނުމަށް   ިހންގަިއ 

ކާިމޔާބުކޮށް  ިބޑް  ގެ  ިޢއުލާން  ކުިރ  އުޞޫލުން  ިބޑް 

3ގެ  ލެވެލް  އަިދ  ދަިރވަރުންނަށާިއ   58 2ގެ  ލެވެލް 

އަިދ  ިހންިގފަިއވެއެވެ.  އެކޯސް  ނަށް  ދަިރވަރުން   27

އެއޮތޯިރޓީ އަށް “ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން އެކައުންިޓންގ” 

ކޯހެއް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު 25 ކުިދން ގެ 2 ބެޗް ކާިމޔާބު 

އޮފީހާ  އޮިޑޓް  ިއތުރުން  މީގެ  ިހންިގފަިއވެއެވެ.  ކަމާއެކު 

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ

42 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

މަސައްކަތް  ފަރުމާކުރުމުގެ  ކޯހެއް  އޮިޑޓަރ  ގުިޅގެން 

އެއްފަދަިއން  އަހަރުތަކެކޭވެސް  ކުރީ  ކުރެިވފައެވެ.  ވަނީ 

ކޯހުގެ  ސީމާ  ވަނީ  ފެކަލްޓީން  ިމ  އަހަރުވެސް  ިމ 

އެގޮތުން  ބާއްވާފައެވެ.  އެގްޒޭމް  ިއންޓަރނޭޝަނަލް 

ިގނަ ކުިދން ވަނީ ިމފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ިމ އެގްޒޭމްގަިއ 

ބަިއވެިރވެފައެވެ. 

ިމފެކަލްޓީިއން ކުިރއަށް ގެންދާ ކޯސްތަކުގެ   

އަހަރު  ިމ  ވަނީ  ސެޝަންތައް  ދަންފަޅީގެ  ހަވީރު 

ކޮށްލެވޭ  ފާހަގަ  އަިދ  ކުރެިވފައެވެ.  ިއތުރު  ތެރޭގަިއ 

ޕޮރޮގްރާމްތަކަށް  ިމ  ވަނީ  ވެސް  ތަރުހީބެއް  ބޮޑު  ފަދަ 

ިހންގާ  ތަކުގަިއ  ކެމްޕަސް  ިއތުރުން  މީގެ  ިލިބފައެވެ. 

ކުރަންޖެހޭ  ިހންގުމަށްޓަކާ  ކޯސްތައް  ފެކަލްޓީގެ  ިމ 

ިމގޮތުން  ކުރެިވފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ  ިގނަ 

ތެރެިއން  މާއްދާތަކުގެ  ިކޔަވަިއދޭ  ކެމްޕަސްތަކުގަިއ 

ފަންނީ  ދާިއމީ  މާއްދާތައް  ދަިތ  ިލބުން  މުދައްިރސުން 

މުވައްޒަފުންނާިއ އަިދ ިރސޯސް މުވައްޒަފުން މެދުވެިރކޮށް 

ކޯސްތަކުގެ  އަިދ  ިކޔަވަިއިދނުމާިއ  މޯޑުގަިއ  ބްލޮކް 

ބެލުމަށް  ގޮތް  ކުިރޔަށްގެންދާ  ިހފެހެއްޓުމާިއ  ފެންވަރު 

ދާިއމީ ފަންނީ މުވައްޒަފުންވަނީ ދަތުރުކުރައްވާފައެވެ.

އެއްފަދަިއން  އަހަރުތަކެކޭވެސް  އެހެން   

ބޭއްިވ  ފަރާތުން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިމއަހަރުވެސް 

ވަނީ  ފަރާތުން  ފެކްލްޓީގެ  ިމ  ފަިހދުވަހުގަިއ 

ބަިއވެިރވެފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ބޮޑު ތަރުހީބެއްވެސް 

ވަނީ ިމ ފަިހދުވަހުގެ ސަބަބުން ިމފެކްލްޓީގެ ކޯސްތަކަށް 

ިލިބފައެވެ. 

މުއްދަތުގެ  ިދގު  ިހންގާ  ިއން  ިމފެކަލްޓީ   

ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ކޯސްތައް  އެވޯޑް  ނުވަތަ  ކޯސްތައް 

ގޮތުން ވަރަށް ިގނަ ިފޔަވަޅުތަކެއް އެިޅފަިއވެއެވެ. ިމގޮތުން 

ދަިރވަރުންގެ  ކޯހެއްގެ  ކޮންމެ  ވެސް  ޓާމެއްގަިއ  ކޮންމެ 

ބައްދަލުކޮށް،  ވަިކވަިކން  ކޯިޑނޭޓަރ  ކޯސް  މަންދޫބާިއ 

އުއްމީދުތައް  ދަިރވަރުންގެ  ގޮތާިއ  ިހނގަމުންދާ  ކޯސް 

ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  ިމންވަރު  ޙާިޞލުވާ 

ިކޔަވަިއދެއްވުން  މުދައްިރސުންގެ  ިކޔަވަިއދެއްވާ  އަިދ 

ނަތީޖާ  އޭގެ  ވެސް  ޓާމެއްގަިއ  ކޮންމެ  ވަޒަންކޮށް، 

މުދައްިރސާ ިޙއްޞާކުރެިވފަިއވެއެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް އަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ދީނީ  ތެރެިއން  ފެކަލްޓީތަކުގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ 

ތަޢުލީމް އުގަންނަިއދޭ ފެކަލްޓީއެވެ. ިމ ފެކަލްޓީ އުފެިދފަިއ 

ވަނީ 5 އެޕްރީލް 2010 ގަިއ ކުއްިލއްޔަތުއްިދރާސާތުލް 

އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްިޑވްސް  މަސައްކަތްތައް  ިއސްލާިމއްޔާގެ 

ސަރުކާރުން  ގޮތަށް  ކުރައްވާ  އެިޑއުކޭޝަނުން  ހަޔަރ 

ިނންމެވުމާިއ ގުިޅގެންނެވެ. 

ތެރޭގަިއ  މަޤްޞަދުތަކުގެ  ފެކަލްޓީގެ   

ޤައުމެއްގެ  ިއސްލާމީ  ިމިނވަން  ފުިރހަމަ  ިދވެިހރާއްޖެ 

ގޮތުގަިއ އަބަދަށް ދެމެހެއްޓުމަށާިއ ފަރުދުންގެ ކުިރއެރުމަށް 

ބޭނުންވާ ދީނީ ިޢލްމާިއ ހުނަރު ޒަމާނީ ވަޞީލަތް ތަކުގެ 

ޢާންމު  އަޚްލާޤު  ިރވެިތ  ހެދުމާިއ  ފޯރުކޮށްދީ  އެހީގަިއ 

ކުރުން ިހމެނެއެވެ. 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2013  

ޙަޔާތުން  ިކޔަވަިއިދނުމުގެ  ސްޓަޑީޒްގެ  ިއސްލާިމކް 

ިތންވަނަ އަހަރު ކަމުގަިއިވއަސް ފެކަލްޓީވަނީ ވަރަށްިގނަ 

އެގޮތުން  ހޯދާފައެވެ.  ކުިރއެރުންތައް  ކާިމޔާބީތަކާިއ 

އޮފް  ބެޗްލަރ  ސްޓަޑީޒް،  ިއސްލާިމކް  އޮފް  ބެޗްލަރ 

ޓީިޗންގް ިއސްލާމް،  އޮފް  ިޑޕްލޮމާ  ޓީިޗންގް ިއސްލާމް، 

ސްޓަޑީޒް  ިއސްލާިމކް  ިއން  ސެިޓިފކޭޓް  އެޑްވާންސްޑް 

އަިދ ސެޓްިފކޭޓް 3 ިއން އެރެިބކް ލޭންގުއޭޖް ިމފަސް 

ކޯސް މާލޭގަިއ ކުިރއަށް ގެންދެވުނު ިއރު، ބެޗްލަރ އޮފް 

ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް، ިޑޕްލޮމާ އޮފް ޓީިޗންގް ިއސްލާމް، 

ިއސްލާިމކް  ިއން  ސެިޓިފކޭޓް  އެޑްވާންސްޑް  އަިދ 

ކެމްޕަހުގަިއ  ސ.ިހތަދޫ  ކޯސް  ިމިތން  ސްޓަޑީޒް 

ކުިރއަށް ގެންދެވުނެވެ. އަިދ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާިއ، 

ކެމްޕަހުގަިއ  ލ.ގަން  އަިދ  ކެމްޕަހާިއ  ގދ.ިތނަދޫ 

އެޑްވާންސް ސެިޓިފކޭޓް ިއން ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް ކޯސް 

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ  އަިދ  ގދ.ިތނަދޫ  އަިދ  ިހންގުނެއެވެ. 

ލޭންގއޭޖް  އެރެިބކް  ިއން   3 ސެޓްިފކޭޓް  ކެމްޕަހުގަިއ 

ކޯސް ިހންގުނެއެވެ.

 2 ކޮމެޓީގެ  އެޑްވަިއޒަރީ  ފެކަލްޓީގެ   

 44 ކޮމެޓީގެ  ިރިވއު  އެކަޑެިމކް  ބައްދަލުވުމާިއ، 

 11 ކޮމެޓީގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އަިދ  ބައްދަލުވުމާިއ، 

ބައްދަލުވުން ިމއަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ބޭއްިވފަިއވެއެވެ.

 13 ފެކަލްޓީގަިއ  އަހަރު  ވަނަ   2013  

އެކަޑަިމކް މުވައްޒަފުންނާިއ 6 ިއދާރީ މުވައްޒަފުންނާިއ 2 

މަސައްކަތު މީހުންގެ ިއތުރުން ޕާރޓްޓަިއމް ލެކްޗަރަރުންގެ 

ގޮތުގަިއ ތަފާތު ދާިއރާތަކުން ސެިމސްޓަރ 1 ގަިއ 35 

އަިދ ސެިމސްޓަރ 2 ގަިއ 35 ލެކްޗަރަރުން މަސައްކަތް 

ިގނަގުނަ  އަހަރަކީ  ިނިމގެންިދޔަ  ވެއެވެ.  ކުރައްވާފަިއ 

ބަިއވެިރވެފަިއވާ  ފެކަލްޓީިއން  ތަކެއްގަިއ  ޙަރަކާތް 

ފްޓްސަލް  ދެވަނަ  އެމް.އެން.ޔޫ.  އެގޮތުން  އަހަރެކެވެ. 

ބަިއވެިރވެ  މުވައްޒަފުން  ފެކަލްޓީގެ  މުބާރާތުގަިއ 

ޗެމްިޕއަންކަން  މުބާރާތުގެ  އެކު  ކަމާިއ  ފުިރހަމަ  ވަރަށް 

ދުވަހު  ވަނަ   2013 ިޑސެމްބަރު   28 ހޯދާފަިއވެއެވެ. 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ އެއްބަިއވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ 

އަިދ  ގޮތުން ބޭއްވުނު ހަރަކާތުގަިއ ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. 

“ކަިއވެިނ އަިދ ވަިރ” ިމ މައުޟޫއަށް 30 ސެޕްޓެމްބަރ 

2013 ވަނަ ދުވަހު ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސްގަިއ 

ިޢލްމީ  މުޖުތަމަޢުގަިއ  އަިދ  ދެިވފަިއވެއެވެ.  ދަރުސެއް 

ހޭލުންތެިރކަން ިއތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުިނވަރިސޓީިއން 

ތެރެިއން   ިސލްިސލާގެ  ފޯވަިހ  ިޢލްމީ  ކުިރޔަށްގެންދާ 

‘ިއސްލާމްދީނުގެ ލުިއފަސޭހަކަން’ ިމ ނަމުގަިއ 13 އޭޕްިރލް 

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 43

2013 ވަނަ ދުވަހު ސެިމނަރ އެއް ބޭއްިވފަިއވެއެވެ.

ހަރަކާތްތަކުގަިއ  ފަިހދުވަހުގެ  ބޭއްވުނު  މަހު  އޮކްޓޫބަރ 

އެކު  ކަމާިއ  ހީވާިގ  ސްޓާފުން  ދަިރވަރުންނާިއ 

ބަިއވެިރިވއެވެ. 

ިއންިތޒާމް  ޖަމުިޢއްޔާިއން  ދަިރވަރުންގެ   

ހަރަކާތެއް   4 މުިހއްމު  އަހަރުތެރޭގަިއ  ކޮށްގެން 

ިހންިގފަިއވެއެވެ. އެއީ ޤްރުޢާން ިކޔެވުވުމުގެ މުބާރާތަކާިއ 

މަދަހަ  ފޯރުކޮށްިދނުމާިއ،  ފެން  ،ދަިރވަރުންނަށް 

މުބާރާތަކާިއ، އަިދ އަލްޙާ ޢީދުގަިއ ކުޑަކުިދންނަށް ހަވީރެއް 

ބޭއްވުމެވެ. ހެޔޮއެދޭ ފަރާތެއްގެ އެހީތެިރކަމުގަިއ ފެކަލްޓީގެ 

ދަިރވަރުންނާިއ މުވައްޒަފުންނަށް ިހޖުރަިއން 1434 ވަނަ 

އަހަރު ރަމަޟޯން މަހުގެ ރޯދަވީއްލުމެއް ބޭއްވުނެއެވެ. 

ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ  ިކޔަވަިއދެމުންގެންދާ   

ވަނަ   2013 ފެށުމަށް  ކޯސްތައް  އަލަށް  މަިތކުރުމަށާިއ 

ފެކަލްޓީިއން  ތަކެއް  މަސައްކަތް  ބުރަ  ވަރަށް  އަހަރު 

ިކޔަވަިއިދނުމުގެ  ކެމްޕަސްތަކުގެ  ކޮށްފަިއވެއެވެ. 

ޑީން  ފެކަލްޓީގެ  ބެލުމަށް  ގޮތް  ކުިރއަށްދާ  ކަންތައްތައް 

ވަނީ ހުިރހާ ކެމްޕަސްތަކަށް ިޒޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. ދީނީ 

މަޢުލޫމާތުގެ  ކުރުމާިއ  ިދރާސާ  ިޢލްމީ  ރޮގުން  ތަޢުލީމުގެ 

ޚަޒާނާ މުއްސަނިދ ކުރުމަށްޓަކަިއ ޢަރަިބ މީިޑއަމުން ދީނީ 

ތަޢުލީމް އުގަންނަިއ ިދނުމަށް ބެޗްލަރ އޮފް ިއސްލާިމކް 

ސްޓަޑީޒް ކޯސް ޢަރަިބ ބަހުން ިކޔަވަިއިދނުމަށް 2013 

ގަިއވަނީ ފެިށފައެވެ.

Annual Report MNU 2013.indd   45 6/6/2014   8:16:23 PM



ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ިމފެކަލްޓީ  ގޮތުގަިއ  ިއންސްިޓިޓއުޓެއްގެ  ސަރުކާރުގެ 

އުފެިދފަިއވަނީ 11 އޮގަސްޓް 1999 ދުވަހުއެވެ. ފެކަލްޓީ 

އޮފް ޝަިރޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެިވފަިއ ވަނީ 

މަޤުޞަދަކީ  ިމފެކަލްޓީގެ  ގައެވެ.   2001 ފެބްރުއަރީ   1

ިއތުރަށް  ދާިއރާ  ޤާނޫނީ  އަިދ  ޝަރުޢީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާިއ، 

ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ދާިއރާގަިއ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ 

ޤާިބލްކަން ިއތުރުކުރުމެވެ. 

ިއން  ޔުިނވަރިސޓީ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ   

ކަނޑައަޅުއްވާފަިއވާ ޤަވާިޢދުތަކާިއ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

މީހުން  ރޮނގުން  ޤާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތާިއ  ގޮތުގެމަިތން 

ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ  ކުރުމަށްޓަކަިއ 2013  ތަމްރީނު 

ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެިވފައެވެ. އަިދ 2013 

ވަނަ އަހަރު ިހންގުނު ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް 

ިމދާިއރާިއން ިއތުރު އައު ކޯސްތަކެއް ފެއްޓުމަށް ނުހަނު 

ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  ިމގޮތުން ކުރެވުނު 

މަސައްކަތުން ޝަރީޢާ ިއން ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯސް ފެއްޓުމުގެ 

ހުއްދަ ިލިބ ދެ ދަިރވަރަކުވަނީ  އެކޯހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

އަިދ މީގެ ިއތުރުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގަިއ އެޑްވާންސްޑް 

ސެޓްިފކެޓް ިއން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯހަށް ިކޔަވަިއ ދޭން 

ފެިށފަިއވެއެވެ.   

ިމ އަހަރު ިމފެކަލްޓީގަިއ ިހންގުނު ކޯސްތަކުގެ   

ތެރޭގަިއ، މާސްޓާސް އޮފް އާރޓްސް ިއން ޝަރީޢާ އާިއ، 

ިއން  ިޑޕްލޮމާ  އާިއ،   ) އޮނާސް   ( ލޯ  އޮފް  ބެޗްލަރ 

ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަިދ އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން 

 LLB އަހަރު  ިމ  ިހމެނެއެވެ.  ކޯސް  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ 

މާއްދާތަކުގެ  އަިދ  ކުރެވުނެވެ.  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކޯސް 

ބަހުޘް  ކޮިމޓީގަިއ  އެޑްވަިއޒަރީ  ތަކާިއމެދު  އައުޓްލަިއން 

ކުރެިވ އެކަން ިނންިމފަިއވެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން LLB ކޯހަށް 

ދެ މާއްދާ އެއް ިއތުރު ކުރެވުނެވެ. އެއީ ިހޔުމަންރަިއޓްސް 

ލޯ އާިއ ޕަބްިލކް ިއންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ ިމ ދެ މާއްދާއެވެ.  

ބެޗްލަރ އޮފް ލޯސް ، ހަވީރު ދަންފަޅީގަިއ   

ިމކޯހުގަިއ  ކުިރއަށްވުރެ  ިހންގަންފެށުމުން  ފުލްޓަިއމްކޮށް 

ިގނަވެގެންިދޔަކަން  ޢަދަދު  ކުިދންގެ  އެދޭ  ިކޔަވަން 

އެދޭ  ވަނުމަށް  ކޯހަށް  ނަމަވެސް  ކޮށްލެވެ.  ފާހަގަ 

ދަިތކަން  ޖާގަިއގެ  ފެކަލްޓީގެ  ދަިރވަރުންނަށް  ހުިރހާ 

ިހތާމައާއެކު  ނުދެވޭކަން  ފުރުޞަތު  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ިމކޯހަކީ 2   

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ިހންގޭ ކޯހެކެވެ. އަިދ ިމކޯހުގެ 

ގޮތުގަިއ  އަހަރު  ފުރަތަމަ  އެލް.އެލް.ބީ  އަހަރަކީ  ދެވަނަ 

ގޮތަށް  ިމ  ކޯހެކެވެ.  ފަރުމާކުރެިވފަިއވާ  އެކުލެިވގެން 

ިޑގްރީއަށް  ސީދާ  ިދޔުމުން  ކުރެިވގެން  ފަރުމާ  ިމކޯސް 

މަތީތަޢުލީމަށް  ކުިދންނަކަށް  އެތައް  ހަމަނުވާ  ޝަރުޠު 

ިކޔެވުމަށް ހުޅުިވގެންިދޔަ ިއތުރު ދޮރަކަށް ވެގެންިދޔަކަން 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ޝަރީޢާ  ިއން  ސެޓްިފކެޓް  އެޑްވާންސްޑް   

އެންޑް ލޯ،  ިމ ކޯހަކީ ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ދާިއރާގައި 

މަސައްކަތް  ިއދާރީ  އެދާިއރާގަިއ  ނުވަތަ  މަސއްކަތްކުރާ 

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންތެިރކޯހެކެވެ. އަިދ ިމދާިއރާިއން 

މަތީތަޢުލީމަށް ިކޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުިވގެންދާ ކޯހެކެވެ. 

ިމކޯހަކީވެސް ފުލްޓަިއމް ހަވީރު ދަންފަޅީގެ ބެޗަކާިއ އަިދ 

ިހމެނޭގޮތަށް  ބެޗެއް  ދަންފަޅީގެ  ހެނދުނު  ފުލްޓަިއމް 

ިހންގަމުންދާ ކޯހެކެވެ. ިމއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގަިއ 

ިމކޯސް ބްލޮކްމޯޑުގަިއ ިކޔެވުން ފެިށފަިއވެއެވެ.  

ފެކަލްޓީން ިހންގުނު ިއތުރު ޙަރަކާތްތައް

ކުިރއެރުވުމަށް  ކަންކަން  އެކަޑަިމކް  ފެކަލްޓީގެ 

އަލަށް  ިމއަހަރު  ކޮިމޓީ  އެޑްވަިއޒަރީ  ފެކަލްޓީ  ލަފާދެއްވާ 

44 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

މަސައްކަތް  ފުޅާދާިއރާއެއްގަިއ  ވަރަށް  އެކުލަވާލުމަށްފަހު 

ިކޔަވަިއދޭގޮތާިއ  ފެކަލްޓީގަިއ  އަިދ  ކުރެިވފަިއވެއެވެ. 

ގޮތާބެހޭގޮތުންވެސް  ކުިރއަށްގެންދާ  ިއމްިތހާނުތައް 

ކުރާނޭގޮތްތަކަކާމެދު  ިއސްލާޙް  އެކަން  ިދރާސާތައްކޮށް 

ކޮށްފަިއވެއެވެ.   ބަޙުޘް  އެކޮިމޓީން  ފުޅާދާިއރާއެއްގަިއ 

ބައްދަލުވުން   4 ކޮިމޓީގެ  އެޑްވަިއޒަރީ  ކަމަށްޓަކަިއ  ިމ 

އެކަޑަިމކް  ފެކަލްޓީގެ  ިއތުރުން  މީގެ  އަިދ  ބޭއްވުނެވެ. 

އަހަރުތެރޭގަިއ  ިމ  ބައްދަލުވުން   65 ކޮިމޓީގެ  ިރިވއު 

ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. ިމ ބައްދަލުވުން ތަކުގަިއ ިކޔަވަިއިދނުމުގެ 

ކަހަލަ  އެިކ  ދަިރވަރުންގެ  ކުިރއެރުވުމާިއ،  ކަންތައް 

ގެންދާނެ  ކުިރއަށް  ޓެސްޓްތައް  ބެލުމާިއ،  ޝަކުވާތައް 

ގޮތާިއ، ިކޔަވަިއ ިދނުމުގަިއ ލެކްޗަރަރ ިއންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ިކޔަވަިއިދނުން  ިދނުމާިއ،  ތައް  ިއރުޝާދު  ބައެއްކަހަލަ 

މަސައްކަތްތަކާމެދު  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ 

މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ހައްލުކުރުމާިއ، އަިދ ިމނޫނަސް 

ިނންމުން  ިނންމުންތައް  މުިޙންމު  ިނންމަންޖެހޭ 

ިހމެނެއެވެ. 

ފެކަލްޓީ ިހންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން   

ފެކަލްޓީގެ އެިކކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މެނެޖްމެންޓް ކޮމެޓީގެ 

5 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. 

މަދީނާގެ  ގަިއ   2013 މާރޗް   27  

ިމ  ބޭފުޅަކު   5 ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިއސްލާިމކް 

ިމިޒޔާރަތުގެ  ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.  އަށް  ފެކަލްޓީ 
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އަިދ  ގުޅުންބަދަިހކުރުމެވެ.  ިމފެކަލްޓީއާ  ބޭނުމަކީ 

ިމއަހަރުތެރޭގަިއ ޔުިނވަރިސޓީއަށް ފޮތް ހަިދޔާ ކުރެއްިވ 

އަލްމަކްތަބަތުއްތަޢާވުނީގެ ބޭފުޅަކުވެސް ިމ ފެކަލްޓީއަށް 

ިއތުރު  ބައްދަލުވުމުގަިއ  ިމ  ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.  

އެހީތަކާބެހޭ ގޮތުންވެސް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.  

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  އާިއ  ފެކަލްޓީ   

ގޮތުން  އެހީވުމުގެ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ލަިއބްރަރީ 

ޕްރޮސެިކޔުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުިއއްޒު 

ިއތުރުން  މީގެ  އަިދ  ކުރެއްިވއެވެ.  ހަިދޔާ  ފޮތްތަކެއް 

ވެސް  ިއން  އެފެއާޒް  ިއސްލާިމކް  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ 

ިއސްލާމީ ޝަރީޢާ އާ ގުޅުންހުިރ ބައެއް ފޮތް ވަނީ ހަިދޔާ 

ކޮށްފަިއވެއެވެ.

ސެންޓަރުގެ  ިރސާޗް  ޔުިނވަރިސޓީގެ   

ފޯވަހީގައި  ިޢލްމީ  ބޭއްިވ  ިއންިތޒާމްކޮށްގެން  ފަރާތުން 

މަޢުލޫމާތު  ޢާންމު  ގޮތުން  އަދަބާބެހޭ  މަރުގެ  ބަިއވެިރވެ 

ދީފަިއވެއެވެ.   

ކުރީ އަހަރުތަކޭވެސް އެއްފަދަިއން ފެކަލްޓީގެ   

ދަިރވަރުންގެ މެދުގަިއ ބާއްވަމުންގެންދާ ފުޓްބޯލް މުބާރާތް 

ފެކަލްޓީގެ  މުބާރާތަކީ  ިމ  ބޭއްވުނެވެ.  އަހަރުވެސް  ިމ 

އާލަކުރުމުގެ  އެކުވެިރކަން  މެދުގަިއ  ދަިރވަރުންގެ 

މަޤުޞަދުގަިއ ބާއްވަމުންގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. 

އެދޭ  ވަނުމަށް  ކޯސްތަކަށް  އެމް.އެން.ޔޫގެ   

ކޮންމެ  މަޤުޞަދުގަިއ  ފަިހކުރުމުގެ  ދަިރވަރުންނަށް 

“ފަިހދުވަސް”  ބާއްވާމުންގެންދާ  އަހަރަކުވެސް 

ިއވެންޓްގަިއ ިމ ފެކަލްޓީން ބަިއވެފަިއއެވެ. 

އަތޮޅުތެރޭގަިއ  އަހަރުތަކުގަިއ  ކުރީ  މީގެ   

އަހްލުވެރި  ޝަރީޢަތަށް  ޤާނޫނާިއ   “ ބާއްވަމުންގެންދާ 

ވަނީ  ތާިށކަމުން  ބަޖެޓްގެ  ތައް  ވޯރކްޝޮޕް  ކުރުވުމުގެ 

ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. 

އެއްފަދަިއން  އަހަރުތަކަކޭވެސް  ކުރީގެ   

ގެސްޓް  މަިތކުރުމަށް  ފެންވަރު  ިޢލްމީ  ދަިރވަރުންގެ 

ޤާނޫނުގެ  ދަިރވަރުންނަށް  ގެނެސް  ިއން  ލެކްޗަރަރ 

މަޢުލޫމާތު ދެިވފަިއވެއެވެ. 
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ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސް އަކީ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ފޯރުކޮށްިދނުމުގަިއ  ިޚދުމަތްތައް  ިޞއްޙީ  ރައްިޔތުންނަށް 

ިދވެިހ  ކުރުމަށްޓަކަިއ  ތަމްރީނު  މީހުން  ބޭނުންވާ 

މަރުކަޒެވެ.  ހަމައެކަިނ  އުފައްދަވާފަިއވާ  ދައުލަތުން 

ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ދައުލަތުންނާިއ  އެހެންކަމުން 

ޤަވާިޢދުތަކާިއ  ކަނޑައަޅުއްވާފަިއވާ  ޔުިނވަރިސޓީން 

ިޞއްޙީ  ގޮތުގެމަިތން  އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާިއ 

ކުިރޔަށް  ކޯސްތައް  ތަމްރީންކުރުމުގެ  މީހުން  ރޮގުން 

ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013 ގެންިދޔުމަށްޓަކަިއ 

ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެިވފައެވެ. އެ ގޮތުން 

އަލަށް  މުިޅން  ދެވަނަ ޓާރމުގަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013

ިމފެކަލްޓީގަިއ “މާސްޓާސް އޮފް ނާރިސން” ކޯސް ވަނީ 

ފެިށފައެވެ. ިމކޯހުގަިއ 12 ދަިރވަރުން ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. 

މީގެ ިއތުރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލ. ގަމު ކެމްޕަސްގަިއ 

ނާރިސންގ  ިއން  ސެިޓިފކެޓް  އެޑްވާންސްޑް  ވަނީ 

ދަިރވަރުން   25 ިމކޯހުގަިއވެސް  ފެިށފައެވެ.  ކޯސް 

ކޯސްތަކުގެ  ިހނގަމުންދާ  އަިދ  ބަިއވެިރވެފައެވެ.  ވަނީ 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ިމދާިއރާިއން ިއތުރު އައު ކޯސްތައް 

ފެއްިޓފަިއވެއެވެ. އަިދ ހަމައެހެންމެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް 

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ރަނގަޅު  ކުިރމަގު  ސަިއންސަސްގެ 

ފަރާތްތަކާިއ  އެހެިނހެން  ބޭފުޅުންނާިއ  ދެއްވާ  ިކޔަވަިއ 

އެކަށީގެންވާ  ހަރުދަނާކޮށް  ޤަވާިޢދުތައް  މަޝްވަރާކޮށް 

ހަރުދަނާ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުނެވެ.

46 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ިމގޮތުން   

ސަިއންސަސްގަިއ ިހންގާ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ބަިއވެިރންނަށް  ކޯސްތަކުގެ  މަޤްޞަދުގަިއ  ކުރުމުގެ 

ިޞއްޙީ ިޚދުމަތުގެ އެިކއެިކ ދާިއރާތަކުން ކުިރއަށް ިދޔުމަށް 

ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތައް ިވސްނާ ކޯސްތައް ރޭވުނެވެ. 
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ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ ިހންގުން 

ހެލްތް  އެލަިއޑް  އުފެދުނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ިމފެކަލްޓީ 

ނަމުގަިއ  ސެންޓަރުގެ  ޓްރޭިނންގ  ސަރިވސަސް 

1973 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެލަިއޑް ހެލްތް ސަރިވސަސް 

އޮފް  ިއންސްިޓިޓއުޓް  ނަން  ސެންޓަރުގެ  ޓްރޭިނންގ 

ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ ނަމަށް ދައުލަތުން ބަދަލުކުރެއްވީ 

01 ސެޕްޓެމްބަރ 1991 ގައެވެ. އަިދ ިއންސްިޓިޓއުޓް 

އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ ނަން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް 

ސަިއންސަސްގެ ނަމަށް ދައުލަތުން ބަދަލުކުރެއްވީ 01 

ފެބްރުއަރީ 2001 ގައެވެ. 

ހުިރހާ  މަިއގަނޑު  ފެކަލްޓީގެ  ިމ   

ދާިއރާއަށް  ިޞއްޙީ  ިބނާވެފަިއވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް 

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ިނިމގެންިދޔަ 2013 ވަނަ އަހަރަކީ، ހުިރހާ   

ނުހަނު  ޙަރަކާތްތައް  ފެކަލްޓީގެ  ިމ  ގޮތަކުންވެސް 

ިޞއްޙީ  އަހަރެކެވެ.  ިހނގާިދޔަ  ގޮތެއްގަިއ  އެކަށީގެންވާ 

ިޚދުމަތްތެިރން ތަމްރީނު ކުރުމަކީ ިމ ފެކަލްޓީގެ މަިއގަނޑު 

މަޤްޞަދު ކަމަށްވާިއރު އެ މަޤްޞަދު ފުިރހަމަ ކުރުމުގަިއ 

ިހންިގފަިއވެއެވެ.  ކޯސްތައް  ގޮތެއްގަިއ  އެކަށީގެންވާ 

ގޮތުގަިއ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ދަިރވަރުންނަށް  އެގޮތުން 

ޤާިބލްކަމާިއ  ިދނުމުގެ  ިކޔަވަިއ  ިދނުމަށްޓަކަިއ  ިކޔަވަިއ 

ިއލްމީ ފެންވަރު ހުިރ މޮޅު ލެކްޗަރަރ ިއން ފެކަލްޓީގަިއ 

ިކޔަވަިއދޭ  އެހެންމެ  ހަމަ  ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  ިތއްބެިވކަން 

ފެންވަރު  ލެބޯޓްރީތަކުގެ  އެިކއެިކ  ކޮޓަިރތަކާިއ  ކްލާސް 

ކުރެިވފަިއވެއެވެ.  މަސައްކަތްވެސް  ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ 10 ކްލާސްރޫމް 

އެއަރ ކޮންިޑޝަން ކުރެވުނެވެ. 

ކޯހުގެ  ދަިރވަރުންގެ  އެކު  އެއާިއ  ހަމަ   

މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ފޮނުވަންޖެހޭ ފީލްޑް ދަތުރު ތަކުގައި 

ރާއްޖެ އާިއ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެިކއެިކ ހޮސްިޕޓަލްތަކާިއ 

ފޮނުވުނެވެ.  ދަިރވަރުން  މަރުކަޒްތަކަށް  ިޞއްހީ 

ހޯދުމަށާިއ  މަޢުލޫމާތު  މަސއްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ިމނޫންވެސް 

ކްިލިނކަލް މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

ތަންތަނަށް ދަިރވަރުން ފޮނުވުނެވެ.

ފެންވަރު  މުވައްޒަފުންގެ  ފެކަލްޓީގެ   

ރާވާ  ކަންކަން  އެިކއެިކ  ގޮތުން  މަިތކުރުމުގެ 

ިޑވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓާފް  ިމގޮތުން  ިހންިގފަިއވެއެވެ. 

ޔުިނވަރިސޓީ  ގަޔާިއ  ލެވެލް  ފެކަލްޓީ  ޙަރަކާތްތައް 

ލެވެލްގަިއ ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް އެހީތެިރކަން ދެވުނެވެ. 

އަިދ ފެކަލްޓީ ލެވެލްގަިއ ފަސްޓް އެިއޑް ޓްރޭިނންގ އޮފް 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިއތުރުން  މީގެ  ިހންގުނެވެ.  ޓްރޭނާސް 

ގަިއ  ިޑވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓާފް  ިހންގެިވ  މަރުކަޒުން  މަިއ 

ޓްރޭިނންގ  މެނޭޖްމަންޓް  ސްޓްރެސް  އެިއޑް،  ފަސްޓް 

ިހންގުމަށް ިމ ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ިއންގެ އެހީތެިރކަން 

ދެވުނެވެ. މީގެ ިއތުރުންވެސް ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް 

ޓްރޭިނންގ  އެިއޑް  ފަސްޓް  މެިޑކަލް  ގެ  ސްޓަޑީޒް 

ކޯސްތައް ިހންގަިއ ދެވުނެވެ. 

ިމ ފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތްތައް ިމފަދަ ކާިމޔާބު   

މަސައްކަތްތައް  ފެކަލްޓީގެ  ިދޔައީ  ިނިމގެން  ގޮތެއްގަިއ 

ދެއްިވ  ދައުލަތުން  ިދވެިހ  ގެންިދއުމުގަިއ  ކުިރއަށް 

އޭގެ  ސަބަބުންނާިއ،  އެހީތެިރކަމުގެ  އަހައްިމއްޔަތާިއ 

ިއތުރުން ޢަމަލީ ތަޖުިރބާގެ ގޮތުންނާިއ އަިދ އެނޫންވެސް 

އެހީއާިއ  ފަރާތްތަކެއްގެ  ިގނަ  ިލބުނު  ގޮތްގޮތުން 

ތެރޭގަިއ  މީގެ  ބޮޑުކަމުންނެވެ.  ޝަޢުޤުވެިރކަމެއްގެ 

ިހލޭސާބަހަށް  ޖަމާޢަތްތަކުންނާިއ،  ބަިއނަލްއަޤްވާމީ 

ިމިނސްޓްރީ  ތަކުންނާިއ،  ޖަމްިޢއްޔާ  ކުރާ  މަސައްކަތް 

މެމޯިރއަލް  ގާނދީ  ިއންިދރާ  ހެލްތުންނާިއ،  އޮފް 

ހެލްތް  ކޮިމއުިނޓީ  ފޮރ  ސެންޓަރ  ހޮސްިޕޓަލުންނާިއ، 

އެންޑް ިޑޒީޒް ކޮންޓްރޯލް )ިމހާރުގެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ނުހަނު  ހޮސްިޕޓަލްތަކުން  ރީޖަނަލް  އަިދ  އެޖެންސީ( 

ފާހަގަ  ދެއްވާފަިއވާކަން  އެހީތެިރވެ  ދީލަިތކަމާއެކު 

ފަރާތްތަކަށް  ހުިރހާ  އެ  އެކަމަށްޓަކަިއ  ކޮށްލެވެއެވެ. 

ޝުކުރުވެިރ ވުމަކީ ިމފުރުޞަތުގަިއ އަދާކުރަންޖެހޭ ނުހަނު 

އުފާވެިރ ވާިޖބެއްކަމުގަިއ ދެކެމެވެ.

އެކަށީގެންވާ  ރައްިޔތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ   

ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ  ިޚދުމަތް  ިޞއްޙީ  ގޮތެއްގަިއ  ރަނގަޅު 

ނުހަނު  އަިދ  މަސައްކަތްތަކަކާިއ  ިގނަގުނަ  ދައުލަތުން 

ބޮޑެިތ ހޭދަތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ރާއްޖެއަކީ، 

ދުރުދުރުގަިއ ވަިކވަިކ ޖަޒީރާ ރަށްތަކަކުން އެކުލެިވފަިއވާ 

ޤައުމަކަށް ވާތީ ކޮންމެ ރަށެއްގަިއވެސް ިޞއްޙީ ިޚދުމަތް 

ދައުލަތުން  ކުރުމަށް  ޤާިއމް  ިނޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ފޯރުކޮށްދޭނެ  ިޚދުމަތްތައް  އެ  ވާިއރު  ބޭނުންފުޅު 

ދެއްވާ  ދައުލަތުން   ކުރުމަށް  ތަމްރީން  ިޚދުމަތްތެިރން 

އެންމެންވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ިއސްކަން 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީ

ޓެކްނޯލޮޖީ  އެންިޖިނއަިރންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ   

)އެފް.އީ.ޓީ( އަކީ ިއންސާނީ ތަރައްޤީ އާ ސީދާ ގުިޅފަިއވާ 

ތަރައްޤީއާިއ  ދެމެހެއްޓެިނިވ  ރާއްޖޭގެ  އެކެވެ.  ދާިއރާ 

އުނގެނުމުގެ  އަިމއްލަ  ބޭނުންކުރެވޭނެ،  ވަޒީފާތަކަށް 

އަިދ  އުފެއްދުންތެިރ،  ޤާިބލް،  ިލިބފަިއވާ،  ހުނަރު 

ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގޭ މީހުން ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީ ިއން ތަމްރީނު ކުރެވެއެވެ.

 20 ޓަރމް  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013  

ޖެނުއަރީ 2013 )އާިދއްތަ( ދުވަހު ފެށުނުިއރު، އެފް.އީ.ޓީ 

ގެ ކޯސްތަކުގެ ިކޔެވުންވެސް ފެިށފަިއވެއެވެ. 2012 ވަނަ 

ބެޗްލަރ  ިއތުރުން  ކޯސްތަކުގެ  ިހނގަމުންިދޔަ  އަހަރު 

ިކޔެވުން  ބެޗެއްގެ  އައު  ިޑޒަިއންގެ  އާިކޓެކްޗަރަލް  އޮފް 

2013 ގެ ފުރަތަމަ ޓާރމް ގަިއ ފެށުނެވެ. މީގެ ިއތުރުން 

ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ިއލެކްޓްރޯ ޓެކްިނކަލް ޓެކްނޯލޮޖީ 

ިކޔެވުން  ސެމެސްޓަރގެ  ފުރަތަމަ  ފެށުނެވެ.   ކޯހެއް 

ފެށުނީ 5 ދާިއރާއަކުން ފެށުނު 8 ކޯހަކާިއ އެކުއެވެ.

ިއން  ޔުިނވަރިސޓީ  ގަިއ   2013 މާރޗް    

ގެ  އެފް.އީ.ޓީ  ޖަލްސާގަިއ  ދަސްވެިނވުމުގެ  ބޭއްވެިވ 

ވެއެވެ.   ދަސްވެިނވެފަިއ  ދަިރވަރުން   22 ކޯހަކުން    3

2ވަނަ  އަހަރު  ވަނަ   2012 ޖަލްސާގަިއ  ިމ  އަިދ 

48 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ިޑޒަިއން   ިއން  ބެޗްލަރސް  ފެިށ  ފެކަލްޓީގަިއ  ޓާމުގަިއ 

ނަތީޖާ  ރަގަޅު  އެންމެ  ތެރެިއން  ބަިއވެިރންގެ  ކޯހުގެ 

 / ޒައްރާ  ވ.  ހަޝްމާ،   އަިއިމނަތު  ދަިރވަރު   ހޯިދ 

އެވޯޑް   ރަޝީދު  އަހުމަދު  ޝަހީދު  ވަނީ   އަށް  ކ.މާލެ 

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.       

އާރިކޓެކްޗަރަލް  ިއން  ިޑގްރީ  ބެޗްލަރސް   

ލެކްޗަރަރ  ދަިރވަރުންނާިއ   11 ކޯހުގެ    ިޑޒަިއން  

އަހުމަދު ފާިރޒް ިނޒާރު އާިއ ޢަބްދުهلل ޢަފީފް  1 އޭޕްިރލް 

ރ.އަިލފުއްޓަށް   އަށް   2013 އޭޕްިރލް   6 ިއން   2013

އެ  އަިލފުއްޓާިއ  ރ.  ކުރެއްިވއެވެ.    ދަތުރެއް  ިދރާސީ 

ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކުގަިއ ގެދޮރާިއ އެހެިނހެން ިބނާތައް 

ސުނާމީ  ހޯދާ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ގެންދާ  ހަދަމުން 

ިޢމާރާތްތަކަށް  ރަށްރަށުގެ  އެިކ  އަތޮޅުގެ  އެ  ކާިރޘާގަިއ 

ިލިބފަިއވާ ބޮޑެިތ ގެއްލުންތައް ިދރާސާ ކޮށް ރަށްތަކުގެ 

ގެދޮރު  ބަދަލުތަކާިއ  އަންނަމުންދާ  އަށް  އާރިކޓެކްޗަރ 

ގޮތް  ހުންނަ  ިވސްނުން  މީހުންގެ  ބެހޭގޮތުން  އެޅުމާިއ 

ބޮޑު  ރައްކާތެިރކަން  ތަކުން  ކާިރޘާ  ޤުދްރަތީ  ބަލާ، 

ގޮތްގޮތަށް ގެދޮރު ފަރުމާކުރާނެ ގޮތްތަކާ މެދު ިދރާސާތައް 

ވަނީ ދަިރވަރުން ކޮށްފައެވެ.

އާރިކޓެކްޗަރަލް  ިއން  ިޑގްރީ  ބެޗްލަރސް   

ގަިއ  ސެމެސްޓަރ  6ވަނަ  ކޯހުގެ  ިޑޒަިއން  

ިކޔަވަމުންދާ  ކަލްޗަރ  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ިއން   2013 ސެޕްޓެމްބަރު   19 ދަިރވަރުން   5

ޏ.ފުވައްމުލަކަށް   އަށް   2013 ސެޕްޓެމްބަރު   22

ިމދަތުރުގަިއ   ކޮށްފައެވެ.    ވަނީ  ދަތުރެއް  ިދރާސީ 

ޏ.ފުވައްމުލަކުގަިއ ހުިރ އާޘާރީ ިމސްިކތް ތަކާިއ ިހމާޔަތް 

ކުރެިވފަިއ ހުިރ ގަސްތައް ބަލަިއ ިމންނަގާ، އެރަށުގަިއވާ 

ދެ ކުިޅ އާިއ ބެހޭގޮތުން ިދރާސާތައް ކުރެވުނެވެ.  އަިދ 

ތަޢާރަފް  ޓުއަިރޒަމް  ިއކޯ  ބޭނުންކޮށްގެން  ިމތަންތަން 

ިރޕޯޓެއް  ހަދާ  ޕްލޭންއެއް  މާސްޓަރ  ގޮތުން  ކުރުމާބެހޭ 

ކޮމެޓީ  ހުށައަޅާފައެވެ.  ވަނީ  ދަިރވަރުން  ތައްޔާރުކޮށް 

ސެޓްިފކެޓް  ހޯދުމަށް  އެޕްރޫވަލް  ގެ  ކޯސަސް  އޮން 

މެިއންޓަނަންސް  އެންޑް  ިރޕެއަރ  އެންިޖން  ިއން   3

ޝީޓް  އެންޑް  ވެލްިޑންގ  ިއން   3 ސެޓްިފކެޓް  ކޯހާިއ 

މެޓަލް ކޯހާިއ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން އެންިޖން 

އެކޮމެޓީ  ކޯސް،   މެިއންޓަނަންސް   އެންޑް  ިރޕެއަރ 

އަށް ފޮނުވުނެވެ.  އަިދ ިމ ދާިއރާތަކުން  ކުޅުދުއްފުިށ 

ކެމްޕަހުގަިއ ކޯސްތައް ދަނީ ިހނގަމުންނެވެ. 
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ޓެކްނޯލޮޖީ  އެންިޖިނއަިރންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ   

ގަިއ ިހގަމުންދާ ބެޗަލަރސް ިއން އާިކޓެކްޗަރަލް ިޑޒަިއން 

ބޭނުންވާ  ތަކަށް  ސެމެސްޓަރ  ހުިރ  ކުިރޔަށް  ކޯހުގެ 

ހަމަޖެިހފަިއވާ  ފެށުމަށް  އަލަށް  ފޮތްތަކާިއ  ިރފަރެންސް 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ިސިވލް އެންިޖިނއަިރންގ ކޯހަށް ބޭނުންވާ 

ވީިޑއޯ  ބައެއް  ިއތުރުން  ފޮތްތަކުގެ  ރެފަރެންސް  ބައެއް 

ިފލްމްތައް ފެކަލްޓީއަށް ހޯިދފަިއވެއެވެ.

ކުިދން  ކޯސްތަކަށް  ޔުިނވަރިސޓީގެ   

އެޕްލަިއކުރުން  ކޯސްތަކަށް  މަޢުލޫމާތުދީ  އަހުލުވެިރކޮށް 

އަށް    5 ިއން   3 އޮކްޓޯބަރ  ކޮށްިދނުމަށް  ފަސޭހަ 

 ”2013 “ފަިހދުވަސް  ބާއްވާފަިއވާ  ޔުިނވަރިސޓީން 

ކޯސްތައް  ކުރެވުނެވެ.   ތަމްސީލް  ފެކަލްޓީ  ގަިއ 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 49

ފޯލްޑަރ  ބްރޯޝަރތަކާިއ  ކޯސްތަކުގެ  ކުރުމަށް  ޕްރޮމޯޓް 

އަިދ  ބެހެއްޓުނެވެ.  ފެކަލްޓީގެ ސްޓޯލުގަިއ  ތައްޔާރުކޮށް 

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާިއ މަޢުލޫމާތު ިދނުމުގަިއ ހުިރހާ 

މުވައްޒަފުން އުޅުއްވާފަިއވެއެވެ.

ސެންޓަރ  ިރސަރޗް  ޔުިނވަރިސޓީގެ   

ިއން ިއންިތޒާމް ކުރައްވާ “ިޢލްމީ ފޯވަިހ”  ޕްރޮގްރާމްގެ 

އޮފް އެންިޖިނއަިރންގެ  މަސައްކަތް  ފެކަލްޓީ  ތެރެިއން 

ހުިރހާ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ތައް  މަޢުލޫމާތު  ތަކާިއ 

 3 ިދނުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  އާންމު  މުވައްޒަފުންނަށާިއ 

އެފް.އީ.ޓީ  ފޯވަހީގެ  ިއލްމީ  ދުވަހު  ވަނަ   2013 ޖުލަިއ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބޭއްވުނެވެ.  ިމ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަށް 

ިމފެކަލްޓީގެ ދަިރވަރުންނާިއ ލެކްޗަރަރ ިއން ވަނީ ވަރަށް 

ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.  ގުދްރަތީ ބޮޑެިތ ކާިރޘާ ތަކުން 

ކުޑަކޮށް  ޚަރަދު  ިހޔާތައް  ވަގުތީ  ހަލާކުވުމުން  ގެދޮރު 

އަވަހަށް ތައްޔާރު ކުރެިވދާނެ ގޮތްތަކަށާިއ  ިމފަދަ ކާިރޘާ 

ިބނާކޮށް  ގޮތްތަކަށް  ދާނެ  ކުޑަވެގެން  ނުރައްކާ  ތަކުގެ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ގަިއ މަޢުލޫމާތު ދެިވފަިއވެއެވެ.

އެންިޖިނއަިރންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ     

ޓެކްނޯލޮޖީ 2013 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަރަށް ހަރަކާތްތެިރ 

ކަމާއެކު ކުިރޔަށް ގޮސްފައެވެ.  

އާޘާރީ  ފުވައްމުލަކުގެ  އެފެންނަނީ  ފޮޓޯިއން   

އޮފް  ބެޗްލަރ  އަހަރު  ވަނަ   2013 ިމސްިކތެކެވެ. 

ދަިރވަރުންތަކެއްވަނީ  ހަދާ  ިޑޒަިއން  އާިކޓެކްޗަރަލް 

ިމސްިކތާބެހޭގޮތުން  ިމ  ިޒޔާރަތްކޮށް  ފުވައްމުލަކަށް 

ިދރާސާ ތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

u
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އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދަިއން ިމިހނގާިދޔަ   

ިހންގުމުގަިއ  ިމމަރުކަޒު  އަހަރުވެސް  ވަނަ  2013މ 

އެންމެ ބޮޑަށް ިއސްކަން ދެިވފަިއވަނީ ިމމަރުކަޒުން 

ހަލުިވކޮށް  ިޚދުމަތްތައް  ދޭ  ރައްިޔތުންނަށް  ޢާންމު 

ިހންގުމުގެ  އެއްގޮތަށް  ޤަވާިޢދުތަކާިއ  ސަރުކާރުގެ 

ިނޒާމު ޤާިއމްކުރުމަށާިއ ވީހާވެސް ފުޅާ ދާިއރާއެއްގަިއ 

މެިރޓަިއމް ދާިއރާގެ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީން ޢާންމުކޮށް 

ފޯރުކޮށްިދނުމަށެވެ. ިމމަރުކަޒުގަިއ 2013ވަނަ އަހަރު 

ިތިބ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލައަކީ 12 އެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ިމ މަރުކަޒުން ކުިރ މުިހންމު   

ކަންތައްތައް

އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން މެިރން އޮޕަރޭޝަން   

އޮިނގަނޑާިއ  އައު  MNQFގެ  ކަިރިކއުލަމް  ކޯހުގެ 

)މެނީލާ   STCW 2010 އަިދ  އެއްގޮތަށް 

އެމަންޑްމަންޓްސް( އާިއ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ކޮމެޓީ 

އައު  ފާސްކުރުމަށްފަހު  މެދުވެިރކޮށް  ކޯސް  އޮން 

ިއން  ސެޓްިފކެޓް  “އެޑްވާންސްޑް  އެކު  ިސލަބަހާ 

ފުރަތަމަ ބެޗް 2013  ކޯހުގެ  އޮޕަރޭޝަން”  މެިރން 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ިހންގުނެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީގެ ޖަލްސާއެއް    

މަިއގަނޑު  ޖަލްސާގަިއ  ިމ  ބޭއްވުނެވެ.  ިމއަހަރު 

ތަމްރީންހޯދުމަށް  މަޝްވަރާކުރެވުނީ  ގޮތެއްގަިއ 

އަންނަ ދަިރވަރުން މަދުވަމުން އަންނާތީ ދަިރވަރުން 

ިއތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބެލުމާިއ، ބަޖެޓްގެ ދަިތކަން 

ގޮތްތަކަކީ  ިއތުރުކުރެވޭނެ  އާމްދަނީ  ހުިރގޮތުން 

ކޮބަިއތޯ ބެލުމާބެހޭގޮތުންނެވެ. 

ސީ އެމް އެސް ިއން ިހންގާ ކޯސްތަކާބެހޭ    

އިން   21 އޭޕްިރލް    2013 މަޢުލޫމާތުިދނުމަށް  

23 އަށް ހދ.ގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ިޒޔާރަތްކޮށް 

މީގެ  ދެިވފަިއވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ދަިރވަރުންނަށް 

ފެތޭގޮތަށް  ސްޓޭންޑަޑަށް  އަިއ.އެސް.އޯ  ިއތުރުން 

ކޮންސަލްޓެންސީ  މަސައްކަތުގެ  ބަދަލުކުރުމުގެ 

ސޮިއކުރެިވފަިއވެއެވެ.  އަހަރު  ިމ  އެގްރީމެންޓްގަިއ  

އަިދ ިމ މަސައްކަތް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 

ިނޔަލަށް މުިޅން ިނންމުމަށް ކަނޑައެިޅފަިއވެއެވެ. 

ހާިދސާތަކުން  އެިކއެިކ  އަިލފާނުގެ    

ތަރައްގީ  ިފޔަވަޅުތައް  އެިޅދާނެ  ސަލާމަތްވުމަށް 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  އަހަރު  2013ވަނަ  ކުރުމަށްޓަކަިއ 

އެިކއެިކ ފެކަލްޓީ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

ތަމްރީނު ިދނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ިހންގުނެވެ. 

އަހަރު  ކޮންމެ  ޔުިނވާރިސޓީން    

ބަިއވެިރވެ،  ގަިއ  “ފަިހދުވަސް”  ކުިރޔަށްގެންދާ 

ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ވަންނަން  އަލަށް  ކޯސްތަކަށް 

ގޮތުގަިއ  އެދެވޭ  އެންމެ  މަޢުލޫމާތު  އެކަމުގެ 

ިމސެންޓަރުން  އެޕްރޮގްރާމްގަިއ  ފޯރުކޮށްިދނުމަށް 

ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް

50 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. 

“ިޢލްމީ ފޯވަިހ” ގެ ނަމުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީން     

ސެިމނަރ  ިސލްިސލާ  ބާއްވަމުންގެންދާ  

ބޭއްިވ  ފަރާތުން  ިމސެންޓަރުގެ  ތަކުގެތެރެިއން 

ދުވަހުގެރޭ   2013 ނޮވެމްބަރ   21 ސެިމނަރ، 

ދެއްވީ  މަޢުލޫމާތު  ސެިމނަރގަިއ  ިމ  ބޭއްވުނެވެ. 

ޓްރާންސްޕޯރޓް  ކޯސްޓްގާރޑާިއ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

ިއތުރުން  ބޭފުޅުންގެ  ކަމާބެހޭ  އޮތޯިރޓީގެ 

ިމސެންޓަރގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނެވެ. 

ނުރައްކާތަކުން  މީހުންގެ  ކަނޑުފޭރޭ    

ހޯިދދާނެ  ސަލާމަތްތެިރކަން  ބޯޓުފަހަރަށް  ރާއްޖޭގެ 

ފުިރހަމަ  އެންމެ  ކަމުގެ  އެ  ިދރާސާކޮށް  ގޮތްތައް 

އަިދ  ބޭފުޅުންނަށާިއ  ދަތުރުކުރައްވާ  މަޢުލޫމާތު 

ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  ގުޅުންހުިރ  ިމދާިއރާއާިއ 

އެންމެ ފުިރހަމައަށް ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކަިއ “އެންިޓ 

ިމިނސްޓްރީ  ކޯސް”  އެވެއަރނަސް  ޕަިއރަސީ 

ކޮިމއުިނކޭޝަންގެ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯރޓް  އޮފް 

ިހންގަން  އަހަރު  ވަނަ   2013 ދަށުން  ިއރުޝާދުގެ 

ފެިށފަިއވެއެވެ.

STCW 2010 )މެނީލާ އެމަންޑްމަންޓްސް(    

ގެ ދަށުން “ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ިޝޕް ސެިކއުިރޓީ 

އެންވަޔަރންމަންޓަލް  “މެިރން  އެވެއަރނަސް”، 

ިއން  “ޕްރޮިފޝަންސީ  އަިދ  އެވެއަރނަސް” 

ޑެިޒގްނޭޓެޑް ސެިކއުިރޓީ ިޑއުޓީސް” ިމ 3 ކޯހާއެކު 

ޖުމްލަ 4 ކޯސް 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ އަލަށް 

ިހންގަން ފެިށފަިއވެއެވެ. 

ިކޔަވާ  ކޯސްތަކުގަިއ  ިހންގާ  މަރުކަޒުން  ިމ    

“ޕްރެކްިޓކަލް  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ދަިރވަރުންނަށް  

ތައްޔާރުކުރެވުނު  ިދނުމަށް   ޓްރޭިނންގ” 

“ސަވަިއވަލް ސެންޓަރ” ިއތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ތޮިށގަނޑުލުމާިއ،  ބޭރު  ިހއްކުމާިއ،  ިބން  ގޮތުން 

ހަރުކުރުމާިއ،  ލަިއފްބޯޓް  ހަރުކުރުމާިއ،  ިޑވެޓް 

ބޮޑެިތ  ފަދަ  ހެދުން  ޕްލެޓްފޯމެއް  ޖަމްިޕންގ  އަިދ 

ތަމްރީންިދނުމަށް   ، ިނންމާ  މަސައްކަތްތައް 

ބޭނުންކުރަންފެށުނެވެ.
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ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގ

ލެކްޗަރަރ  މަރާމާތުކޮށް  ސެކްޝަން  އެކެޑަިމކް 

ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ސެންޓަރުގެ  ހެދުން:  ރޫމް 

މަސައްކަތު  އެކަށޭނަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ރަނގަޅުކޮށް، 

މަސައްކަތެއްގެ  ިހންގުނު  ގާިއމުކޮށްިދނުމަށް  މާހައުލެއް 

ގޮތުގަިއ ިމސެންޓަރުގެ އެކެޑަިމކް ސެކްޝަންގަިއ ކުިރން 

ހުިރ އޮފީހުގެ ިތިރ ޕާރިޓޝަންތައް ނަގަިއ، ލެކްޗަރަރ 

ރޫމް ހަދަިއ، ކޮންމެ ދެ ލެކްޗަރަރ އަކަށް ވަިކ ކެިބންއެއް 

ވާގޮތަށް 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރގަިއ 

ހެދުނެވެ.

ރ.ދުވާފަރުގަިއ  އަިދ  ޏ.ފުވައްމުލައް  ިވިލނިގިލ،  ގއ. 

ކޮލް އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު އުފެއްދުން: 09 ޖޫން 2013 

އެކެޑެިމކް ސެނެޓުގެ 48  ދުވަހު ބޭއްވުނު  އާދީއްތަ  ވީ 

ސެންޓަރުތަކެއް   އައުޓްރީޗް  ކޮލްގެ  ޖަލްސާގަިއ  ވަނަ 

ރ.ދުވާފަރުގަިއ   އަިދ  ޏ.ފުވައްމުލައް  ިވިލނިގިލ،  ގއ. 

ގުިޅގެން  ިނންމެވުމާ  ިދނުމަށް  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ޤާިއމް 

ިމ ސެންޓަރުތަކުގަިއ ކޯސްތައް ިހންގަން ފެށުނެވެ. ިމ 

ިވިލނިގލީ  ހަމައެކަިނ ގއ.  ހުޅުވުނީ  ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު އެކަންޏެވެ. 21 ދަިރވަރުންނާއެކު 

ސެޓްިފކެޓް  އެޑްވާންސްޑް  ސެންޓަރުގަިއ  ިވިލނިގލީ 

ިއން ިހޔުމަން ިރސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ކޯސް ިހންގަން 

އޮފް  ބެޗްލަރ  ދަިރވަރުންނާއެކު   20 ފެށުނުިއރު، 

އެިޑއުކޭޝަން ޕްރަިއމަރީ ކޯސް ފުވައްމުލަކު ސެންޓަރުގަިއ 

ފެށުނެވެ. މީގެ ިއތުރުން 11 ދަިރވަރުންނާއެކު ދުވާފަރު 

ޕްރަިއމަރީ  އެިޑއުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ  ސެންޓަރުގަިއ 

ކޯސް ިހންގަން ފެށުނެވެ.

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ިއން ސޯޝަލް ޕޮިލސީ ކޯސް 

ިހންގަން ފެށުން: ޔުިނސެފް ގެ ފަންނީ އެހީތެިރކަމާއެކު 

މުިޅން  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  އެކުލަވާލަިއ  ިމސެންޓަރުން 

އަލަށް ފެިށ ކޯހެއްގެ ގޮތުގަިއ މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް 

ފެށުނެވެ.  ިހންގަން  ކޯސް  ޕޮިލސީ  ސޯޝަލް  ިއން 

ތާރީޚުގަިއ  ލަރިނންގގެ  އޯޕަން  ފޮރ  ސެންޓަރ 

ިމހާތަނަށް ިހންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހުގެ ގޮތުގަިއ 

2013 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ސެމެސްޓަރގަިއ ިމކޯސް 

ިހންގަންފެށީ 20 ދަިރވަރުންނާ އެކުގައެވެ. 

ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން ޕްރަިއމަރީ ކޯސް ިހންގަން 

ފެށުން: ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން ިއން ިހންގާ ބެޗްލަރ 

ިޑސްޓެންސް  ކޯސް  ޕްރަިއމަރީ  އެިޑއުކޭޝަން  އޮފް 

ދެވަނަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013 ބަދަލުކޮށްގެން،  މޯޑަށް 

ފެށުނެވެ.  ިހންގަން  ިމސެންޓަރުގަިއ  ސެމެސްޓަރގަިއ 

ފެށުން:  ިހންގަން  ކޯސް  ނާރިސންގ  އޮފް  ބެިޗލަރ 

ިހންގާ  ިއން  ސަިއންސަސް  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ބެޗްލަރ އޮފް ނާރިސންގ ކޯސް ިޑސްޓެންސް މޯޑަށް 

ބަދަލުކޮށް، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ 

ިއން ފެިށގެން މާލޭގެ ިއތުރުން ސ.ިހތަދޫ  އާިއ ހދ. 

 3 ިމ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުިރއަށް  ކެމްޕަހުގަިއ  ކުޅުދުއްފުށީ 

ކެމްޕަހުގަިއ ޖުމްލަ 61 ދަިރވަރުން ިކޔަވަން ފެިށއެވެ. 

ިޢލްމީ ފޯވަިހ ިސލްިސލާގަިއ ބަިއވެިރވުން: ޔުިނވަރިސޓީ 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 51

ގަިއ  ިސލްިސލާ  ފޯވަިހ”  “ިޢލްމީ  ބާއްވަމުންދާ  ިއން 

ިމސެންޓަރުން ބަިއވެިރވެ، ސެންޓަރުގެ ސެިމނަރ، 31 

“މުދައްިރސުންގެ  ބޭއްވުނެވެ.  ގަިއ   2013 އޮކްޓޯބަރ 

ގެ  އީ.ލަރިނންގ  ިޑވެލޮޕްމެންޓް-  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ދަޢުވަތު  ިމސެިމނަރއަށް  ބޭއްިވ  ިމމައުޟޫއަށް  ދައުރު” 

ޓީޗަރުންނާިއ  ސްކޫލްތަކަކުން  ިގނަ  މާލޭގެ  ދެިވގެން 

ބޭފުޅުން  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ިމޑްލް-މެނެޖްމަންޓްގަިއ 

ދެ  ިމސެިމނަރގަިއ  ވަޑަިއގެންނެިވއެވެ.  ބަިއވެިރވެ 

ކަރުދާހެއް ހުށައެޅުނެވެ. 

ދަިރވަރުން  ިމސެންޓަރުގެ  ކުރުން:  އަޕްގްރޭޑް  “ޖެމް” 

އީ.ލަރިނންގ  ބޭނުންކުރާ  ިކޔަވަން  އޮންލަިއންކޮށް 

ކުރީގެ  މޫޑްލްގެ  އަކީ  “ޖެމް”  ިސސްޓަމް  މެނެޖްމަންޓް 

ވަރޝަން އަކަށްވެފަިއ، އެ ިސސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުގަިއ 

ބައެއް ޓެކްިނކަލް މައްސަލަތައް ިދމާވާތީ ޖެމް އަޕްގްރޭޑް 

ކުރެވުނެވެ.  ފަހުކޮޅު  އަހަރުގެ  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމަށް  ވޮލަންިޓއަރ  އޮސްޓްރޭިލއަން  ިމގޮތުން 

ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ  ިލބުނު  ިމސެންޓަރަށް  ިލޔެގެން 

އެހީތެިރކަމާއެކު، ިމސެންޓަރުގަިއ ކުިރން ބޭނުންކުރަމުން 

އަިއ މޫޑްލް، 1.9 ިއން 2.6.1 އަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރެިވ، ޖެމް 

ވަނަ   2014 ހޯިދ،  ވަިކ ސަރވަރއެއް  ހޮސްޓްކުރުމަށް 

އަހަރުގެ ިކޔެވުން ފެށެންވާިއރަށް މުިޅން އާ ިސސްޓަމެއްގެ 

ގޮތުގަިއ ިމިސސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ.  

ރާއްޖެިއން ބޭރުން ިވިޒިޓންގ ލެކްޗަރަރިއން ގެނައުމާިއ 

ިމސެންޓަރުން  އެކުލަވަިއލުން:  ބޯޑު  އެޑްވަިއޒަރީ 

ސޯޝަލް  ިއން  އާޓްސް  އޮފް  މާސްޓަރ  ިހންގާ 

ިވިޒިޓންގ  ިކޔަވަިއިދނުމަށް،  މާއްދާތައް  ކޯހުގެ  ޕޮިލސީ 

ސެމެސްޓަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ގޮތުގަިއ  ލެކްޗަރަރިއންގެ 

ކަިއިރ ގައުމަކުން ފަންނީ މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 

ފެށުނެވެ. ިމ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ 

ދެ  ިކޔަވަިއދެވުނު  ިމކޯހަށް  ސެމެސްޓަރގަިއ  ދެވަނަ 

މާއްދާއަށްވެސް ިވިޒިޓން ލެކްޗަރަރިއން، ިއންިޑޔާ ިއން 

ގެނެިވފަިއ ވެއެވެ. ިމއީ ޔުިނސެފްގެ މާލީ އެހީތެިރކަމާއެކު 

ިއލްމީ  ިމކޯހުގެ  މީގެިއތުރުން  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ިހންގޭ 

ިމސެންޓަރަށް  ކަންކަމުގަިއ  ބެހޭ  ިހފެހެއްޓުމާ  ފެންވަރު 

 2013 އެކުލަވާލެިވ،  ބޯޑެއް  އެޑްވަިއޒަރީ  ލަފާިދނުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ބޯޑުގެ 2 ބައްދަލުވުން ބޭއްިވފަިއ 

ވެއެވެ.
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Statistics

30,437,913.51
amount spent from fees and other income to meet 

government budget shorfall

12%
the percentage of annual 
recurrent cost to be met 

from fees as specified 
by the Higher Education 

Council21%
the actual percentage of total budget met from income  

due to shortfall in government budget

ތަފާސް ިހސާބު
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Total Enrolment  Long Term & Short Term  Courses / ްް1. ިދގު މުއްދަތާިއ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ބަިއވެިރނ
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Centre for Maritime Studies 17 832 849 15 858 873 0 536 536 25 421 446 — 1224 1224
Centre for Open Learning 187 — 187 1090 — 1090 955 — 955 1252 — 1252 1225 - 1225
Faculty of Arts - - - 150 - 150 106 - 106 212 66 278 285 56 341
Faculty of Education 643 — 643 847 — 847 670 — 670 1102 — 1102 1029 - 1029
Faculty of Engineering Technology 475 — 475 373 — 373 199 — 199 172 96 268 119 - 119
Faculty of Health Sciences 492 — 492 666 — 666 532 — 532 940 198 1138 779 155 934
Faculty of Hospitality & Tourism Studies 224 138 362 524 145 669 459 259 718 593 72 665 527 47 574
Faculty of Management & Computing 645 NA 645 915 NA 915 646 NA 646 1030 22 1052 971 250 1221
Faculty of Shari›ah & Law 163 — 163 235 — 235 190 — 190 277 533 810 272 - 272
Faculty of Islamic Studies — — — 195 — 195 209 — 209 427 43 470 538 - 539
Foundation Studies 258 — 258 393 — 393 235 — 235 294 — 294 309 - 309

Total 3104 970 4074 5403 1003 6406 4095 795 4890 6324 1451 7775 6055 1732 7787

Total Enrolment Long Term Courses / ް2. ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ
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Centre for Maritime Studies 0 17 17 0 15 15 0 0 0 0 25 25 — — —

Centre for Open Learning 138 49 187 753 337 1090 657 298 955 82 432 1252 811 414 1225
Faculty of Arts — — — 103 47 150 75 42 117 142 70 212 207 78 285
Faculty of Education 491 152 643 672 175 847 546 124 670 905 197 1102 878 151 1029
Faculty of Engineering Technology 11 464 475 16 350 373 11 188 199 74 98 172 17 102 119
Faculty of Health Sciences 436 56 492 610 56 666 485 47 532 824 116 940 700 79 779
Faculty of Hospitality & Tourism Studies 48 176 224 131 3963 524 128 331 459 183 410 593 169 359 527
Faculty of Islamic Studies — — — 129 66 195 143 66 209 269 158 427 355 183 538
Faculty of Management & Computing 339 306 645 545 461 915 326 320 646 511 519 1030 534 437 971
Faculty of Shari'ah & Law 81 82 163 104 131 235 79 111 190 107 170 277 137 135 272
Foundation Studies 221 37 258 308 85 393 179 56 235 243 51 294 251 58 309
Total 1765 1339 3104 3371 5686 5403 2629 1583 4212 4078 2246 6324 4059 1996 6054

Total Enrolment Short Term  Courses  / ް3. ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Faculty/Centre 2009 2010 2011 2012 2013
Centre for Maritime Studies 832 858 536 421 1224
Faculty of Arts — — — 66 56

Faculty of Education — — — 0 -
Faculty of Engineering Technology - - - 96 -
Faculty of Health Sciences 74 140 50 198 155
Faculty of Hospitality & Tourism Studies 138 145 259 72 47
Faculty of Islamic Studies 43 -

Faculty of Management & Computing NA NA NA 22 250

Faculty of Shari'ah & Law - - - 533 -

Total 1451 1732
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Long-term Courses - Centre for Maritime Studies  / ް4. ސެންޓަރ ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ބަިއވެިރނ

Course Name
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Certificate 3 in Marine Operations — — — — — — — — — 0 13 13 — — —

Certificate 3 in Marine Engineering — — — — — — — — — 0 12 12 — — —

Adv Certificate in Marine Operations (ACMO) 0 5 5 — 4 4 — — — — — — — — —

Adv Certificate in Marine Engineering (ACME) 0 12 12 — 11 11 — — — — — — — — —

Total — 17 17 — 15 15 — — — 0 25 25 — — —

Short-term Courses - Centre for Maritime Studies ް5. ސެންޓަރ ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ބަިއވެިރނ

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013
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Advanced Fire Fighting 0 16 16 0 7 7 0 5 5 0 16 16 0 11 11

Advanced Oil Tanker Safety 0 17 17 0 110 110 0 2 2 0 4 4 0 8 8

Coastal Navigation Course 1 261 262 0 181 181 0 174 174 0 96 96 0 54 58

Company Security Officer — 8 8 0 1 1 0 3 3 — — — - - -

Crisis Management — 6 6 0 3 3 — — — — — — - - -

Crowd Management 1 6 7 0 2 2 — — — — — — - - -

Elementary First Aid 0 94 94 0 111 111 0 47 47 — — — 0 17 17

Fire Prevention and Fire Fighting 0 101 101 0 110 110 0 44 44 — — — 0 19 19

Global Maritime Distress & Safety Sys 0 7 7 0 13 13 — — — 0 7 7 - - -

Liquefied Petroleum Gas Tanker Familiarisation 0 1 1 0 2 2 — — — 0 16 16 - - -

Medical Care — — — — — — — — — — — — - - -

Medical First Aid 0 16 16 0 5 5 0 3 3 0 12 12 - - -

Oil Tanker Familiarization 0 6 6 0 51 51 0 10 10 0 10 10 0 27 27

Personal Safety & Social Responsibilities 0 119 119 0 107 107 0 44 44 0 48 48 0 19 19

Personal Survival Techniques 0 97 97 0 109 109 0 45 45 0 166 166 0 18 18

Port Facility Security Officer 0 3 3 0 11 11 0 3 3 0 5 5

Proficiency in Survvl Craft & Resc Boats 0 14 14 0 10 10 0 134 134 0 19 19 0 22 22

Radar Navigation at Management Level 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 - - -

Radar Navigation at Operational Level 0 11 11 0 5 5 0 2 2 0 1 1 0 4 4

Rating Forming Part of Engine-room Watch 0 20 20 0 8 8 0 4 4 0 6 6 0 6 6

Rating Forming Part of Navigational Watch 0 21 21 0 11 11 0 6 6 0 7 7 - - -

Advanced Liquefied Petroleum Gas Tanker Safety 0 1 1 0 1 1 — — — — — — - - -

Ship Security Officer 0 5 5 0 3 3 — — — 0 3 3 0 7 7

Petroleum Safety and Quantity Assessment — — — 0 2 2 — — — — — — - - -

Port State Control — — — — 1 1 0 6 6 - - -

Port Logistics — — — 0 2 2 — — — — — — - - -

Anti-Piracy Awareness 0 204 204

Marine Environment Awareness 0 244 244

Proficiency in Designated Security Services 0 275 275

Proficiency in Ship Security Awareness 0 280 280

Total 2 830 832 858 858 — 536 536 — 421 421 0 1224 1224

Annual Report MNU 2013.indd   56 6/6/2014   8:16:29 PM



ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 55

Long-term Courses - Centre for Open Learning / ް6. ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ ގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name
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AC in Primary Teaching — — — 3 1 4 2 1 3 — — — — — —

AC in Management — — — 27 28 55 29 31 60 27 30 57 21 19 40

AC in Human Resource Management — — — 29 36 65 26 42 68 49 46 95 52 39 91

Diploma in Teaching Dhivehi Language — — — 57 55 112 42 31 73 147 148 295 94 61 155

Diploma in Early Childhood Education — — — 88 0 88 81 0 81 0 96 96 49 - 49

Diploma in School Management — — — — — — — — — 24 5 29 8 35 43

Diploma in Teaching Islam — — — 67 21 88 67 21 88 42 108 150 85 33 118

Postgraduate Certificate in Education — — — 36 47 83 36 47 83 57 54 111 36 47 83

Bachelor of Nursing — — — — — — — — — — — — 45 1 46

Bachelor of Primary Education — — — — — — — — — — — — 51 18 69

Master of Arts in Social Policy — — — — — — — — — — — — 5 7 12

English for Further Studies 138 49 187 446 149 595 374 125 499 57 333 419 185 104 289

Total 138 49 187 753 337 1090 657 298 955 432 820 1252 811 414 1225

Long-term Courses - Faculty of Education / ް7. ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ 
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Advanced Diploma in Teaching Primary — — — — — — — — — 19 5 24 47 5 52

Advanced Diploma in Teaching S — — — — — — — — — 13 8 21 46 14 60

Foundation Program for AD in Teach-Pri — — — — — — 15 3 18 14 2 16 — — —

Diploma in Special Education — — — — — — — — — 24 1 25 — — —

Diploma in Early Childhood Education — — — — — — — — — 42 1 43 75 1 76

Bachelor of Education - Primary 30 5 35 60 10 70 53 5 58 213 17 230 293 20 313

Diploma in Teaching Dhivehi Language 7 4 11 59 31 90 47 26 73 62 32 94 5 2 7

Diploma in Special Education — — — 25 1 26 25 1 26 — — — — — —

BA in Teaching Eng as a Foreign Lang 45 6 51 75 16 91 58 12 70 86 23 109 46 8 54

Bachelor of Environment Management — — — 9 8 17 9 9 18 17 22 39 17 22 39

Diploma of Teaching - Middle School 77 19 96 82 22 104 59 13 72 40 13 53 7 1 8

Diploma of Teaching - Secondary 35 6 41 20 3 23 12 1 13 4 0 4 — — —

Diploma of Teaching - Primary 156 15 171 171 13 184 134 7 141 180 8 188 66 2 68

Bachelor of Teaching - Secondary 102 60 162 156 68 224 134 47 181 191 65 256 162 59 221

AD in Teaching Dhiv Language — — — — — — — — — — — — 42 5 47

Bachelor of Ed in Eng Lang & Literature — — — — — — — — — — — — 20 2 22

BEd Secondary (Mathematics) — — — — — — — — — — — — 12 4 16

Bachelor of Education in Dhiv Islam — — — — — — — — — — — — 2 - 2

Masters of Education — — — — — — — — — — — — 36 6 42

PHD In Education — — — — — — — — — — — — 2 - 2

Total 491 152 643 657 172 829 546 124 670 905 197 1102 878 151 1029
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Long-term Courses - Faculty of Engineering Technology / ް8. ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name
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AC in Desalintn Sys Operation & Maint 0 5 5 0 5 5 — — — — — — — — —

AC in Power Sys Op & Maintenance 0 23 23 0 12 12 0 1 1 — — — — — —

AC in Elctrcl & Elctrnc Engineering 0 105 105 0 111 111 0 69 69 0 37 37 — — —

AC in Electrical Engineering 0 12 12 0 2 2 0 — — — — — —

AC in Engine Repair & Maintenance 0 141 141 0 120 120 0 54 54 0 19 19 — — —

AC in Machining & Mechanical Ftngs 0 1 1 0 12 12 0 6 6 — — — — — —

AC in Refrigeration & Air Con 0 52 52 0 23 23 0 15 15 — — — - 1 1

AC in Welding & Metal Fabrication 0 6 6 0 4 4 0 1 1 — — — — — —

Diploma in Civil Engineering — — — — — — — — — 4 28 32 0 23 23

Advanced Cert in Wdn & FbGls Bt Bldng 0 34 34 — — — 0 1 1 — — — — — —

Advanced Diploma in Civil Engineering 2 8 10 0 7 7 0 7 7 — — — — — —

Bachelor of Arts in Architectural Design — — — 8 23 31 9 27 36 14 30 44 13 25 38

Certificate 3 in Electrotechnical Tech — — — — — — — — — 0 21 21 0 41 41

Certificate 3 in Frntr Carptry & Joinery 0 9 9 0 4 4 — — — — — — — — —

Certificate 3 in Welding & Sheet Metal 0 2 2 0 13 13 — — — 0 8 8 — — —

Diploma in Architecture 7 22 29 6 14 20 2 6 8 — — — — — —

Diploma in Building Construction 2 8 10 2 7 9 0 1 1 — — — — — —

Diploma in Electronics Engineering 0 3 3 — — — — — — — — — - 7 7

Diploma in Mechanical Engineering 0 2 2 — — — — — — 0 11 11 - 7 7

Diploma in Electrical & Electronics Engn — — — — — — — — — — — — - 2 2

Total 11 464 475 16 350 373 11 188 199 18 154 172 13 106 119

9. ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީ އާިއ ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ އާިއ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް އާިއ ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒްގެ ކުރު މުއްދަތުގެ 

 Short Term Courses - Faculty of Engineering Technology, Faculty of Management and Computing, Facutly of Arts and  / 2012 - ްކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Facutly of Islamic Studies, 2012

Course Name FET Course Name

FM
C

FA FI
S

Electrical Safety (Level 1) 60 CISCO Networking (Discovery) 22 — —

Electrical Safety (Level 2) 12 Chinese Language Basic — 66 —

Portable Appliance Testing 12 Imaam Refreshing Course (G.Dh. Thinadhoo) — — 43

Fixed Installation Testing 12

Total 96 Total 22 66 43
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Short Courses - Faculty of Management and Computing / ް10. ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ - ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Course Name

2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

High performance teams 3 12 15

Business communication skills Develop-
ment (Uniset)

1 3 4

CISCO networking (Discovery 1) - - 70

CISCO networking (Discovery 2) - - 70

CISCO networking (Discovery 3) - - 35

CISCO networking (Discovery 4) - - 27

CISCO networking (Security) - - 7

CISCO networking (IT Essentials) - - 22

Total - - 250

Short Courses - Faculty of  Arts / ް11. ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް - ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Course Name

2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Chinese Language - - 19

Japanese Language - - 37

Total 56
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 Long-term Courses - Faculty of Health Sciences / ް12. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް ގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ 

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Advanced Cert in Pmr Health Care 26 20 46 30 21 51 25 14 39 29 11 40 2 1 3

Advanced Certificate in Counseling 10 1 11 21 1 22 18 1 19 10 12 22 6 - 6

Advanced Certificate in Family Health 1 0 1 — — — — — — — — — - - -

Advanced Certificate in Nursing 77 0 77 122 1 123 68 0 68 72 0 72 65 - 65

Advanced Certificate in Pharmacy 10 0 10 26 2 28 28 3 31 69 7 76 33 5 38

Advanced Certificate in SSW 16 2 18 12 2 14 — — — — — — - - -

Advanced Diploma in Midwifery — — — — — — — — — 20 0 20 3 - 3

Advanced Diploma in Crit Care Nursing — — — — — — — — — 13 1 14 10 1 11

Bachelor of HSc (HSM) 7 8 15 1 0 1 — — — — — — - - -

Bachelor of Primary Health Care — — — — — — — — — 22 19 41 36 28 64

Bachelor of Nursing- Conversion 14 0 14 11 1 12 11 1 12 19 1 20 17 1 18

Bachelor of Nursing — — — 17 0 17 17 0 17 32 0 32 77 2 79

Certificate 3 in Social Services Work 0 0 0 — — — — — — 17 5 22 - 1 1

Certificate 3 in Pharmacy 14 0 14 — — — — — — — — — - - -

Diploma in Med LabTech 47 7 54 59 12 71 53 12 65 57 16 73 58 17 75

Diploma in Nursing 135 0 135 193 1 194 168 1 169 253 5 258 246 9 255

Diploma in Nursing (Conversion) 32 0 32 62 0 62 37 0 37 110 0 110 76 - 76

Diploma in Pharmacy 4 1 5 — — — — — — 11 1 12 10 1 11

Diploma in Primary Health Care 16 4 20 26 9 35 23 8 31 36 13 49 26 9 35

Diploma in Primary Health Care (Conv1) 4 0 4 3 6 9 1 7 8 21 6 27 - - -

Diploma in Primary Health Care (Conv3) 14 13 27 2 0 2 2 0 2 6 19 25 - 3 3

Diploma in Midwifery 9 0 9 25 0 25 34 0 34 27 0. 27 - - -

Diploma in Counseling 21 1 22

Master of Nursing 14 - 14

Total 436 56 492 610 56 666 485 47 532 824 116 940 700 79 779

Short-term Courses - Faculty of Health Sciences / ް13. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް ގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Basic First Aid Course — — 20 — — - — — 31 86 22

Practical First Aid Course — — 35 — — 124 — — — 75 102

Standard First Aid Course — — 19 — — 16 — - - 26 31

CPR — — — — — - — - 19 - -

Medical First Aid - - - - - - - - - 11 -

Total — — 74 — — 140 — — 50 198 155
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Long-term Courses - Faculty of Hospitality & Tourism Studies / ް14. ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓެިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

BTEC ND in HCIO 0 0 0 0 4 4 0 3 3 — — — — — —

BTEC ND in Trav & Trsm 20 35 55 31 43 74 24 35 59 33 31 64 16 31 47

BTEC ND Hospitality 4 39 43 10 61 71 10 47 57 13 59 72 14 53 67

Bachelor of Business in Trsm Mngmnt — — — 15 12 27 15 12 27 30 49 79 23 49 72

BSc in Culinary Arts Managemnet — — — 5 5 10 5 5 10 11 8 19 11 9 20

BSc  in Hotel & Resort Managemnt — — — 2 15 17 2 15 17 7 41 48 10 38 48

Certificate 3 Housekeeping Operations — — — — — — — — — — — — 2 29 31

Certificate 3 Food & Bev Operations — — — — — — — — — — — — 6 32 37

Certificate 3 Patisserie — — — — — — — — — 28 3 31 7 - 7

Certificate 3 Accom Operations 0 1 1 2 43 45 1 39 40 — — — — — —

Certificate 3 Food & Drinks Service 3 18 21 3 44 47 1 40 41 0 13 13 — — —

Certificate 3 in Front Office Operations 17 80 97 47 163 210 39 129 168 60 132 192 66 88 154

Certificate 3 in Pastry & Bakery 4 3 7 16 3 19 31 6 37 — — — — — —

Certificate 3 in Tour Guiding — — — — — — — — — — — — - 6 6

Certificate 3 in Culinary Arts — — — — — — — — — — — — 10 6 16

Diploma in Hospitality Management — — — — — — — — — — — — 1 9 10

Diploma in Hospitality Studies — — — — — — — — — — — — - - -

Diploma in Trsm Management — — — — — — — — — — — — 3 8 11

Bachelor of Trsm Management — — — — — — — — — — — — - 1 1

Total 48 176 224 131 393 524 128 331 459 183 410 593 169 359 527

Short -term Courses - Faculty of Hospitality & Tourism Studies / ް15. ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓެިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ 

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Basic Traing the Trainers for HospTrain — — — — — — — — — — — —

SIC Patisserie — — — — — — — — — — — 9 16

SIC Domestic Houekeeing Skills — — — — — — — — — — — 18

SIC Assistant Hsekpers Dev Project — — — — — — — — — — — —

SIC Food & Bev Events — — — — — — — — — — — 8

Velassaru Accelerated Program — — — — — — — — — — — 6

Japanese Language (Basic) 47 61 108 13 47 60 47 61 108 — — 10

Japanese Language (Elementary 1) 9 8 17 3 8 11 9 8 17 — — 8

Japanese Language (Elementary 2) 0 4 4 4 1 5 0 4 125 — —

Japanese Language (Intermediate) 0 1 1 6 1 7 1 0 1 — —

Japanese Language (Advanced) 8 0 8 3 3 6 8 0 8 — — 5

German Language (Basic) — — 0 8 12 20 — — — — — —

French Language (Basic) — — 0 10 19 29 — — — — — —

French Language (Intermediate) — — 0 1 6 7 — — — — — —

Party Foods — — 8

CIS Cln Procd - Peop Majilis Secretariat — — 0 — — — — — — — — —

SIC FB Svcs Skls- Ppl Majils Secretariat — — 0 — — — — — — — — — 16

SIC Food Safety and Sanitation 15

Total 64 74 138 48 97 145 61 73 259 — — 72 47
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Long-term Courses - Faculty of Management & Computing  / ް16. ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Adv Certificate in Isl & Administration 1 0 1 0 1 1 — — — — — — — — —

Advanced Certificate in Accounting 2 1 3 — — — — — — — — — — — —

Advanced Certificate in Management 71 29 100 111 73 184 70 26 96 76 45 121 28 15 43

Advanced Diploma in Accounting — — — — — — — — — — — — — — —

Advanced Certificate in IT 3 6 9 12 33 45 13 30 43 14 33 47 15 3 18

Bachelor of Accounting & FInance — — — — — — — — — 27 21 48 57 54 111

Bachelor of  Information Technology 17 45 62 24 43 67 17 33 50 18 43 61 42 27 69

Bachelor of Business 37 13 50 65 30 95 55 30 85 79 55 134 71 46 117

Certificate 3 in Clerical Studies 0 0 0 — — — — — — — — — — — —

Chartered Accountancy 21 24 45 23 34 57 12 17 29 14 10 24 19 19 38

CIMA 17 15 32 — — — — — — 6 2 8 — — —

Diploma in Accounting 59 45 104 58 51 109 27 32 59 72 92 164 83 63 146

Diploma in Business 79 43 122 127 94 221 104 82 186 157 104 261 148 82 230

Diploma in Information Technology 32 85 117 34 102 136 28 70 98 48 114 162 32 95 127

Bachelor of HRM — — — — — — — — — — — — 18 9 27

Bachelor of Marketing — — — — — — — — — — — — 12 8 20

Cert 3 Public Accounting — — — — — — — — — — — — 9 16 25

Total 339 306 645 454 461 915 326 320 646 511 519 1030 534 437 971

Long-term Courses - Faculty of Arts  / ް17. ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް ގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ 

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

AC in Library & Information Services — — — 41 4 45 18 3 21 31 2 33 13 - 13

Dip in Library & Information Services — — — — — — — — — 8 1 9 8 1 9

Diploma in Journalism — — — 16 15 31 17 15 32 29 15 44 12 6 18

Bachelor of Arts Dhivehi Language — — — 46 28 74 40 24 53 67 46 113 61 35 96

Master of Dhivehi Language & Culture — — — — — — — — — 7 6 13 7 5 12

Adv Certificate in Language Use 56 13 69

Bachelor of Arts in Journalism 12 12 24

Bachelor of Psychology 38 6 44
Total — — — 103 47 150 75 42 106 142 70 212 207 78 285

Long-term Courses - Faculty of Islamic Studies   / ް18. ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަިޑޒްގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Certificate 3 in Arabic Language 56 28 84

Advanced Certificate in Islamic Studies — — — — — — — — — 42 44 86 109 71 180

Diploma in Teaching Islam — — — 35 13 48 36 13 49 93 45 138 64 23 87

Bachelor of Islamic Studies — — — 47 24 71 58 24 82 67 40 107 74 26 100

Bachelor of Teaching Islam — — — 47 29 76 49 29 78 67 29 96 52 35 87

Total — — — 129 66 195 143 66 209 269 158 427 355 183 538
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Long-term Courses - Faculty of Shari’ah and Law / ް19. ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަިރޢާ އެންޑް ލޯގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Advanced Certificate in Shari’ah & Law 18 10 28 5 1 6 — — — 20 17 37 20 18 38

Bachelor of Laws 61 48 109 92 79 171 75 69 144 87 124 211 110 92 202

Graduate Certificate in Law — — — 3 2 5 3 3 6 — — — — — —

Graduate Certificate in Shari’ah — — — 3 4 7 — — — — — — — — —

Diploma in Shari'ah & Law — — — — — — — — — 0 13 13 7 17 24

Diploma in Justice Studies 1 20 21 1 38 39 1 30 31 — — — — — —

Master of Arts in Shari’ah 1 4 5 0 7 7 0 9 9 0 16 16 — 8 8

Total 81 82 163 104 131 235 79 111 190 107 170 277 — — —

Total 81 82 163 104 131 235 79 111 190 107 170 277 137 135 272

Short-term Courses - Faculty of Shari’ah and Law / ް20. ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަިރޢާ އެންޑް ލޯގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ 

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Awareness course on shari'ah and com-
mon law (A.Dh. Mahibadhoo) — — — — — — — — — — — 233

Awareness course on shari'ah and com-
mon law (Gn. Thinadhoo) — — — — — — — — — — — 300

Total — — — — — — — — — — — 533

Long-term Courses - Foundation Studies / ް21. ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނ

Course Name

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Foundation Studies Level 1 187 16 203 197 15 212 114 6 120 138 5 143 193 17 210

Foundation Studies Level 2 34 21 55 111 70 181 65 50 115 105 46 151 58 41 99

Total 221 37 258 308 85 393 179 56 235 243 51 294 251 58 309

 Subject Completion Rates 2011 / ަ22. މާއްދާތަކުން ފާސްވާ ިއންސައްތ

Faculty/Centre 2011 2012 2013

Centre for Open Learning 79.1 85.8 74.8

Centre for Maritime Studies — 100 —

Faculty of Arts 96.9 98.8 90.2

Faculty of Education 89.0 94.1 82.3

Faculty of Engineering Technology 95.3 88.5 72.2

Faculty of Health Sciences 94.0 96.2 93.2

Faculty of Hospitality & Tourism Studies 71.0 67.2 51.3

Faculty of Management & Computing 70.9 66.7 55.3

Faculty of Shari’ah & Law 87.2 87.8 66.6

Faculty of Islamic Studies 96.6 94.1 83.9

Foundation Studies 90.4 90.4 39.7
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Course Completion Rates for Normal Duration / ަ23. ކޯހުގެ އާންމު މުއްދަތުގަިއ ކޯސް ިނންމާ ދަިރވަރުންގެ ިއންސައްތ

Faculty/Centre 2009T1 2009T2 2010T1 2010T2 2011T1 2011T2 2012 Average 2013T1 2013T2

Centre for Open Learning — — — — — — 51.5 51.5 68.4 77.3

Faculty of Education 40.9 68.8 28.9 69.5 100 80.4 78.0 66.6 62.3 66.9

Faculty of Arts — 96.7 — 75.2 — 92.1 67.9 83.0 — 84.2

Faculty of Engineering Technology 84.6 15.2 35.7 15.5 47.3 — 12.1 35.1 — 61.1

Faculty of Health Sciences 65.5 88.5 60.5 75.5 78.9 73.3 77.5 75.2 95.7 79.4

Faculty of Hospitality & Tourism Studies 70.1 40 36 49.1 50.1 61.5 54.2 51.6 18.0 15.6

Faculty of Management & Computing 49.4 37.3 27.5 52 63.5 53.5 28.8 44.6 41.2 67.7

Faculty of Islamic Studies — — — — — — 31.0 31.0 41.9 56.6

Faculty of Shari’ah and Law 84.2 73.3 — 80 — 89 41.7 73.6 — 72.3

Graduation Statistics / ު24. ދަސްވެިނވުމާ ގުޅޭ ތަފާސް ިހސާބ

Includes data of those who graduated from August 2013 up to 30th April 2014

Course Level 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Masters — — 1 1 2 4

Postgraduate Certificate — — — — 100 80

Bachelors 107 208 205 148 168 280

Diploma 468 355 283 286 543 556

Advanced Diploma 10 47 0 0 6 40

Advanced Certificate 441 387 214 146 170 317

Certificate 3 152 69 102 63 114 101

Total 1178 1066 805 644 1103 1378

Total Number of Graduands from Faculties and Centres / ް25. މަރުކަޒުތަކުގެ ދަސްވެިނނ

Faculty/Centre 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Centre for Open Learning 88 — — 7 205 242

Centre for Maritime Studies 0 — — 13 18 4

Faculty of Education 361 416 251 200 253 156

Faculty of Engineering Technology 90 138 101 49 20 57

Faculty of Health Sciences 247 260 181 131 287 347

Faculty of Hospitality & Tourism Studies 137 66 99 92 106 62

Faculty of Management & Computing 218 116 88 84 89 137

Faculty of Shari’ah & Law 37 41 40 5 27 55

Faculty of Islamic Studies — — — — 53 222

Faculty of Arts — 29 45 63 45 96

Total 1178 1066 805 644 1103 1378
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Graduands from Centre for Maritime Studies / ެ26. ސެންޓަރ ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގ

Course
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Advanced Cert in Marine Engineering — — — — — — 0 12 12 — — — — — —

Advanced Cert in Marine Operations — — — — — — 0 1 1 — — — — — —

C3 in Marine Engineering — — — — — — — — — 0 11 11 — — —

C3 in Marine Operations — — — — — — — — — 0 7 7 — — —

C4 in Marine Operations — — — — — — — — — — — — 0 4 4

Total — — — — — — 0 13 13 0 18 18 0 4 4

Graduands from Centre for Open Learning / 27. ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލަރިނންގ

Course
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Advanced Certificate in Management — — — — — — — — — — — — 10 6 16

Ad Cert in Human Resource Mangmnt — — — — — — 3 4 7 4 4 8 10 6 16

Diploma in Early Childhood Education — — — — — — — — — 5 0 5 1 0 1

Diploma of Teaching Islam — — — — — — — — — — — — 27 8 35

Diploma of Teaching Dhivehi Language — — — — — — — — — 50 42 92 52 28 80

Diploma in School Management — — — — — — — — — — — — 4 10 14

Postgraduate Certificate in Education — — — — — — — — — 51 49 100 39 41 80

Total — — — — — — 3 4 7 110 95 205 143 99 242

Graduands from Faculty of Education / ް28. ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ ދަސްވެިނނ
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Advanced Diploma of Teaching Primary — — — — — — — — — — — — 3 0 3

BA in Teaching Eng as a Forgn Lang 17 0 17 19 6 25 21 5 26 25 3 28 22 3 25

Bachelor of Education - Primary 10 1 11 10 5 15 20 0 20 1 0 1 13 1 14

Bachelor of Environment Management — — — — — — — — — — — — 7 4 11

Bachelor of Teaching - Secondary 50 17 67 48 24 72 39 15 54 43 13 56 32 3 35

Diploma in Early Childhood Education — — — — — — — — — 11 0 11 18 0 18

Diploma in Special Education — — — — — — — — — 18 1 19 — — —

Diploma in Teaching Dhivehi Language 16 8 24 14 7 21 12 9 21 42 16 58 3 1 4

Diploma in Teach Eng as a Forgn Lang 6 3 9 2 0 2 — — — — — — — — —

Diploma of Teaching - Middle School 16 2 18 20 3 23 18 3 21 17 3 20 5 0 5

Diploma of Teaching - Primary 35 2 37 61 8 69 48 4 52 56 4 60 40 1 41

Diploma of Teaching - Secondary 34 15 49 21 3 24 6 0 6 — — — — — —

Total 185 52 416 195 56 251 164 36 200 213 40 253 143 13 156
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Graduands from Faculty of Engineering Technology / ް29. ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ  ދަސްވެިނނ

Course
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Adv Cert in Electrical & Electronics Eng 0 24 24 0 22 22 1 18 19 0 6 6 0 0 6

Adv Cert in Electrical Engineering — — — 0 5 5 — — — — — — — — —

Adv Cert in Engine Rep & Maintenance 0 27 27 0 18 18 0 20 20 0 5 5 — — —

Adv Cert in Deslntn Syst Oprtn & Maint 0 5 5 0 5 5 — — — — — — — — —

Adv Certificate in PSOM 0 4 4 0 7 7 — — — — — — — — —

Advanced Certificate in MMF — — — — — — — — — 0 1 1 — — —

Advanced Cert in Refrig & Air Condtn 0 14 14 0 14 14 1 4 5 — — — — — —

Adv Cert in Wdn & Fibr Glss Bt Build 0 14 14 0 19 19 — — — — — — — — —

Advanced Diploma in Civil Engineering 1 3 4 — — — — — — — — — — — —

Advanced Diploma in Mechanical Eng 0 7 7 — — — — — — — — — — — —

Bachelor of Arts in Architectural Design — — — — — — — — — 3 3 6 1 14 15

Certificate III in Electro-echnical Technology — — — — — — — — — 0 2 2 0 21 21

Certificate III in Eng Rep & Maintenance 0 9 9 — — — — — — — — — — — —

Certificate III in Fnitre Carpntry & Joinry — — — 0 11 11 — — — — — — — — —

Certificate III in Welding and Sheet Metal 0 7 7 — — — — — — — — — — — —

Diploma in Architecture 4 10 14 — — — 1 4 5 — — — 0 1 1

Diploma in Building Construction 0 2 2 — — — — — — — — — — — —

Diploma in Civil Engineering 1 3 4 — — — 0 1 1 — — — 0 6 6

Diploma in Electronics Engineering 0 3 3 — — — — — — — — — — — —

Diploma in Mechanical Engineering 0 2 2 — — — — — — — — — 0 8 8

Total 1 89 90 0 132 138 0 101 101 3 17 20 1 56 57

Graduands from Faculty of Health Sciences / ް30. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ ދަސްވެިނނ
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Advanced Certificate in Counseling 10 1 11 — — — 11 0 11 9 0 9 6 1 7

Advanced Certificate in Nursing 64 0 64 58 1 59 25 0 25 47 0 47 30 0 30

Advanced Certificate in Pharmacy — — — 9 0 9 9 0 9 29 3 32 31 4 35

Advanced Cert in Primary Health Care 11 11 22 10 6 16 — — — 9 4 13 7 1 8

Advanced Cert in Social Serivices Work — — — 12 3 15 — — — — — — — — —

Advanced Dip in Midwifery — — — — — — — — — 6 0 6 25 0 25

Advanced Dip in Critical Care Nursing — — — — — — — — — — — — 11 1 12

Bachelor of Primary Health Care — — — — — — — — — — — — 14 16 30

Bachelor of Nursing - Conversion 12 0 12 — — — — — — — — — 11 1 12

Bachelor of Health Sciences (HSM) 8 8 16 2 0 2 — — — — — — — — —

Certificate III in Social Services Work — — — 3 1 4 — — — 11 3 14 1 0 1

Certificate III in Pharmacy 12 0 12 11 2 13 — — — — — — — — —

Diploma in Councelling — — — — — — — — — — — — 12 1 13

Diploma in Medical Lab Technology 6 6 12 7 0 7 9 0 9 14 2 16 7 3 10

Diploma in Pharmacy 4 1 5 — — — — — — — — — — — —

Diploma in Midwifery 8 0 8 — — — 10 0 10 20 0 20 1 0 1

Diploma in Nursing 55 0 55 23 0 23 42 0 42 67 0 67 131 2 133

Diploma in Nursing - Conversion 2 0 2 26 0 26 1 0 1 14 0 14 — — —

Diploma in Primary Health Care 29 12 41 4 3 7 12 12 24 24 25 49 18 12 30

Total 221 39 260 165 16 181 119 12 131 250 37 287 305 42 347
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Graduands from Faculty of Hospitality and Tourism Studies / ް31. ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓެިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެިނނ 
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BSc in Culinary Arts Management — — — — — — — — — — — — 1 1 2
BB in Tourism Management — — — — — — — — — — — — 3 2 5
BSc in Hotel Resort Management — — — — — — — — — — — — 3 13 16
BTEC National Diploma in HCIO 0 6 6 0 1 1 0 0 0 — — — — — —

BTEC National Diploma in Hospitality — — — 0 13 13 3 12 15 1 6 7 1 12 13
BTEC Higher ND in Hospitality Mangmnt 0 6 6 — — — — — — — — — — — —

BTEC ND in Travel and Tourism 1 14 15 7 4 11 2 12 14 8 11 19 1 1 2
Certificate III in Accommodation Op — — — 1 7 8 3 24 27 — — — — — —

Certificate III in Housekeepind Op — — — — — — — — — 0 3 3 — — —

Certificate III in Patisserie — — — — — — — — — 7 2 9 1 0 1
Certificate III in Food and Bev Op — — — — — — — — — 0 17 17 0 8 8
Certificate III in Food and Drinks Service 0 14 14 3 24 27 0 13 13 0 3 3 — — —

Certificate III in Front Office Operations 6 19 25 11 28 39 3 14 17 10 38 48 3 12 15
Certificate III in Pastry and Bakery — — — 0 6 0 6 — — — — — —

Total 7 59 66 22 77 99 17 75 92 26 80 106 13 49 62

Graduands from Faculty of Management and Computing / ް32. ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގެ ދަސްވެިނނ

Course

2009 2010 2011 2012 2013

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Fe
m

al
e

M
al

e

To
ta

l

Advanced Certificate in Accounting 3 2 5 — — — — — — — — — — — —

Adv Certificate in Island Administration 1 0 1 — — — — — — — — — — — —

Adcanced Certificate in IT 1 0 1 0 2 2 — — — 2 2 4 0 4 4
Advanced Certificate in Management 20 5 25 2 2 4 13 5 18 16 6 22 13 7 20
Bachelor of Business 13 0 13 — — — 9 5 14 17 4 21 11 8 19
Bachelor of Information Technology 8 12 20 8 11 19 0 4 4 1 4 5 5 7 12
Certificate III in Public Accounting — — — — — — — — — — — — 9 18 27

Certificate III in Clerical Studies 2 0 2 — — — — — — — — — — — —

Diploma in Accounting 1 0 1 — — — — — — — — — — — —

Diploma in Business 22 8 30 14 10 24 21 8 29 15 9 24 38 9 47
Diploma in Information Technology 6 12 18 2 19 21 8 11 19 3 10 13 4 4 8
Total 77 39 116 26 44 70 51 33 84 54 35 89 80 57 137

Graduands from Faculty of Arts / ް33. ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ދަސްވެިނނ
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AC in Language Use — — — — — — — — — — — — 38 6 44
AC  in Library & Infor Services — — — 14 1 15 17 2 19 8 0 8 9 0 9
Diploma in Library & Infor Services — — — — — — — — — 5 1 6 11 1 12
Diploma in Journalism — — — — — — 5 12 17 5 4 9 4 0 4
Bachelor of Arts Dhivehi Language 12 17 29 21 9 30 15 12 27 15 7 22 16 7 23
Master of Dhivehi Language and Culture — — — — — — — — — — — — 1 3 4
Total 12 17 29 35 10 45 37 26 63 33 12 45 79 17 96
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Graduands from Faculty of Islamic Studies / ް34. ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެިނނ

Course
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Certificate III in Arabic Language — — — — — — — — — — — — 23 5 28

Advanced Certificate in Islamic Studies — — — — — — — — — — — — 66 39 105

Diploma of Teaching Islam — — — — — — — — — — — — 52 14 66

Bachelor of Islamic Studies — — — — — — — — — — — — 8 2 10

Bachelor of Teaching Islam — — — — — — — — — — — — 13 0 13

Total — — — — — — — — — — — — 162 60 222

Graduands from Faculty of Shari’ah and Law / ް35. ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަިރޢާ އެންޑް ލޯގެ ދަސްވެިނނ

Course
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Advanced Certificate in Shari’ah & Law 8 8 16 3 1 4 — — — 10 5 15 9 4 13

Bachelor of Laws (LL.B) 12 11 23 15 9 24 0 3 3 1 2 3 19 19 38

Diploma in Justice Studies 0 2 2 0 11 11 0 1 1 — — — — — —

Diploma in Shari'ah & Law — — — — — — — — — 0 7 7 0 4 4

Masters in Shari’ah & Law — — — 0 1 1 0 1 1 0 1 1 — — —

Total 20 19 41 18 22 40 0 5 5 11 15 26 28 27 55

Number of long-term course courses by level / ް36. ކޯސްތަކުގެ ޢަދަދު، ފެންވަރުނ

Course Level 2013 Course Level 2013

Foundation (includes COL EFS) 3 Bachelors 28

Certificate 3 11 Masters 6

Advanced Certificate 14 Postgraduate Certificate 2

Diploma 26 PhD 1

Advanced Diploma 5 Professional Accounting Certificate 2

98

 Students in Courses by Level/ ު37. އެިކ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގަިއ ދަިރވަރުން އުޅުނު ޢަދަދ

Course Level 2013 Course Level 2013

Foundation (includes COL EFS) 828 Bachelors 2019

Certificate 3 402 Masters 88

Advanced Certificate 605 Postgraduate Certificate 83

Diploma 1670 PhD 2

Advanced Diploma 173 Professional Accounting Certificate 184

6054
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މުވައްޒަފުން
38. މަޤާމުގެ ިނސްބަތުން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ އެކެޑެިމކް މުވައްޒަފުން

Academic Staff of Faculties/Centres by Rank

Faculty/
Centre

Tutor Senior Tutor Instructor Principal Instructor Asst Lect Gr.1
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CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 7 0

CMS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0

COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0

FE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 16 16 15 13 0

FET 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 3 0

FHS 1 1 1 2 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 14 15 0

FHTS 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 4 8 0

FA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0

FIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

FMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 4 5 0

FSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4 0

Total 2 1 1 5 0 10 4 5 4 0 1 0 0 0 0 5 3 2 0 0 66 58 55 66 0

Faculty/
Centre

Asst Lect Gr.2 Lecturer Senior Lect Gr.1 Senior Lect Gr.2 Totals of all Acdemic Staff from 
Tutor to Senior Lecturer 2
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CA 0 0 1 - 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8 8 9
CMS 0 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2
COL 0 0 3 - 2 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 10
FE 8 18 18 - 11 6 9 9 27 27 1 0 0 0 0 1 1 1 5 5 33 46 45 46 43
FET 4 0 1 - 7 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 0 1 5 8
FHS 4 4 6 - 15 4 5 6 11 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 27 33 31 33 30
FHTS 4 4 5 - 4 1 1 1 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 11 17 18
FA  - 1 1 - 3  - 0 0 2 2  - 0 0 1 0  - 1 1 1 1  - 0 6 3 6
FIS  - 0 0 - 10  - 0 0 1 1  - 0 0 0 0  - 0 0 0 0  - 0 0 5 11
FMC 1 9 7 - 15 1 1 1 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 12 16 22
FSL 2 3 0 1 3 0 1 0 2 6 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 6 7 7 9 11
Total 23 40 43 1 79 13 17 17 65 81 1 1 2 6 0 3 3 3 7 10 124 123 128 150 170

2012 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެިމކް މުވައްޒަފުންގެ އައު އޮނިިގަނޑެއް ތަޢާރުފު ކުރެވުނެވެ. އައު އޮިނގަނޑުގަިއ ިހމެނެނީ އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ، ލެކްޗަރަރ ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ، އެސޯިސއޭޓް ޕްރޮފެސަރ އަިދ 
 A new staff structure was implemented in 2012 has only the .ެޕްރޮފެސަރ އެވެ. މަތީގަިއވާ ތާވަލުގަިއ، ކުރީގެ އޮިނގަނޑުގަިއވާ މުވައްޒަފުން އައު އޮިނގަނގުގެ މަޤާމުތަކަށް ފެއްތުނެވ
 .following ranks: associate lecturer, lecturer, senior lecturer, assoicate professor and professor. All staff were transferred to the new structure in 2012

 Staff on annually-renewed contract accounted for in other tables  | )ޭ39. އަހަރަކު އެއްފަހަރު އައުކުރަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން )އެހެން ތާވަލުތަކުގަިއ ިހމެނ

Academic Rank Local Expatriate Local Expatriate Admin Rank Local Expatriate Local Expatriate

2012 2012 2013 2013 2012 2012 2013 2013

Instructor 0 1 - - Senior Admin Level 3 0 - -

Associate Lecturer 10 4 - 4 Officer Level 0 0 - -

Lecturer 6 5 2 6 Technical Staff 2 0 - -

Senior Lecturer 0 1 - - Secretarial Staff 11 0 - -

- - - - Cleaners, etc. 2 0 - -

Academic Total 16 11 2 10 Admin Total 19 0 - -
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40. މަޤާމުގެ ިނސްބަތުން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް މުވައްޒަފުން

Administrative Staff of Faculties/Centres by Rank

Senior Admin Level Officer Level Technical Staff Secretarial Staff Cleaners/Watchers, etc Totals
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CA 8 10 11 10 6 2 2 4 0 2 7 8 5 6 12 58 57 60 50 54 19 19 28 31 30 94 96 108 97 104

CMS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 11 11 11 13 12

COL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 9 9 8 11 10

FE 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 24 26 29 14 14 18 18 17 19 18 45 46 48 36 36

FET 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 2 2 4 5 8 0 0 0 0 19 4 4 6 6

FHS 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 8 8 5 8 21 20 20 21 20 31 30 30 30 31

FHTS 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 3 5 5 9 9 9 9 9 11 13 14 17 16

FMC 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 4 10 8 11 10 10 10 9 10 9 12 23 20 24 22 26

FSL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9 10 10 11 10

KC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 4 5 5 14 18 17 16 13 18 23 21 22 20

TC 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 4 5 5 6 10 10 11 8 9 13 15 17

HC 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 5 4 5 6 9 11 15 14 10 14 17 20 20 17

FA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 9 9 9 10 9

FIS 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 2 2 0 0 3 8 8

MNUL - - - 0 0 - - - - 1 - - - 4 4 - - - 19 20 - - - 0 0 - - - 23 25

GC 1 3 6 10

PRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

Total 15 15 17 26 9 4 4 7 0 4 16 17 13 22 35 133 131 140 142 159 133 130 146 151 151 301 297 323 341 358

EX 1,2,3,5 MS 3,4 MS 1,2 General Staff GS 1,2,3, 4 Support Staff SS1,2,3

2012 ވަނަ އަހަރު މަރުކަޒީ ކުތުބުޚާނާގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ވަިކ ިގންިތ އެއްގެ ގޮތުގަިއ ިހސާބުކުރެިވފަިއ ވެއެވެ.

In 2012, Central library staff were considered as a separate category.

41. މަޤާމުގެ ިނސްބަތުން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ އެކެޑެިމކް މުވައްޒަފުން

Academic Staff of Faculties/Centres by New Rank

Faculty/
Centre

Associate
Lecturer

Associate
Lecturer Lecturer Lecturer Senior 

Lecturer
Senior 

Lecturer
C,VC, DVCs 

& RG

C,VC, 
DVCs,RG 
and Heads

Total Total

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

CA 8 0 1 0 0 0 6 6 14 6

CMS 1 1 1 2 0 0 0 1 2 4

COL 2 3 8 9 0 0 0 1 10 13

FE 11 13 27 29 5 5 0 1 43 48

FET 7 8 1 4 0 0 0 1 8 13

FHS 15 17 13 17 2 2 0 1 30 37

FHTS 4 15 14 6 0 0 0 1 18 22

FA 3 4 2 4 1 1 0 1 6 10

FIS 10 13 1 3 0 0 0 1 11 17

FMC 15 6 7 15 0 0 0 1 22 22

FSL 3 3 6 10 2 3 0 1 11 17

Foundation 8 8 0 1 0 0 0 0 0 9

PRC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Total 79 91 81 100 10 12 6 16 175 219

The Foundation Studies academic staff data for 2012 was included in CA
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އާމްދަނީ

 Income by Cost Centre 2008 – 2010  / )ް42. އެިކ މަރުކަޒުތަކުގެ އާމްދަނީ )ފީ އާިއ އެހެން ބަިއތައް ވަިކނ 

Cost Centre
2008 2009 2010

Fees Others Total Fees Others Total Fees Others Total

FMC 4,458,821.00 109,192.02 4,568,013.02  3,850,007.00  60,503.48  3,910,510.48  2,473,697.11  40,696.50  2,514,393.61 

CA 226,595.00 1,107,261.66 1,333,856.66  181,511.00  1,397,074.92  1,578,585.92  216,210.00  1,419,789.39  1,635,999.39 

FE 678,695.00 115,413.56 794,108.56  954,520.00  20,489.88  975,009.88  895,040.00  6,208.00  901,248.00 

COL 138,159.50 5,253.16 143,412.66  65,261.00  1,044.01  66,305.01  688,722.00  1,207.50  689,929.50 

FHS 184,530.00 441,157.46 625,687.46  153,986.00  428,140.65  582,126.65  370,675.00  20,321.00  390,996.00 

FHTS 474,682.00 17,140.86 491,822.86  472,503.00  32,693.03  505,196.03  162,425.00  624,269.92  786,694.92 

FA  155,155.00  327.92  155,482.92  329,830.00  -    329,830.00 

CMS 580,930.00 871.66 581,801.66  693,763.61  -    693,763.61  -    19,150.00  19,150.00 

FSL 10,015.00 22,723.13 32,738.13  103,805.00  3,259.43  107,064.43  268,680.00  48,983.00  317,663.00 

FET 76,810.00 67,125.77 143,935.77  3,325.00  29,916.24  33,241.24  476,320.00  550.00  476,870.00 

Total 6,819,254.00 1,896,124.00 8,715,378.00 6,633,836.61 1,973,449.56 8,607,286.17 5,881,599.11 2,181,175.31 8,062,774.42

 Income by Cost Centre 2011 – 2013  / )ް43.  އެިކ މަރުކަޒުތަކުގެ އާމްދަނީ )ފީ އާިއ އެހެން ބަިއތައް ވަިކނ

2011 2012 2013

Fees Others Total Fees Others Total Fees Others Total

FMC  2,979,030.03  52,307.50  3,031,337.53  5,770,125.54  68,060.50  5,838,186.04 7,105,176.45 172,526.32 7,277,702.77

CA  240,489.00  1,504,883.92  1,745,372.92  357,133.00  1,810,722.50  2,167,855.50 1,401,040.74  1,534,201.01  2,935,241.75 

FE  877,280.00  18,955.00  896,235.00  1,506,751.00  479,514.20 1,986,265.2 3,618,888.22  34,252.90  3,653,141.12 

CMS  361,450.00  23,564.00  385,014.00  479,590.00  18,337.50  497,927.50  1,020,759.00  10,485.50  1,031,244.50 

FHTS  621,365.00  2,000.00  623,365.00  1,464,541.00  1,536,300.96 3,000,841.96  2,466,796.00  622,580.00  3,089,376.00 

FHS*  242,105.00  566,745.73  808,850.73  1,390,580.00  6,265,298.73 7,655,878.73  3,228,240.72  520,523.00  3,748,763.72 

COL  823,465.00  750.00  824,215.00  2,367,915.78  433,829.85  2,801,745.63  3,591,685.71  71,192.45  3,662,878.16 

FET  43,400.00  14,280.00  57,680.00  373,695.00  59,620.00  433,315.00  873,245.61  45,395.00  918,640.61 

FSL  301,995.00  3,720.02  305,715.02  463,365.00  77,120.00  540,485.00  1,354,016.94  126,129.60  1,480,146.54 

FA  459,225.00  690.00  459,915.00  786,845.00  61,363.00 848,208.00  1,631,725.00  32,648.87  1,664,373.87 

FIS  156,710.00  2,070.00  158,780.00  1,286,230.00  26,589.00  1,312,819.00 

CDLH 387.5  387.50 - - - - - -

FS  -   -  - - - - - - -

KC,TC,HC 1,003,308.83 1,003,308.83

Total 6,949,804.03 2,188,283.67 9,138,087.70 15,117,251.32 10,812,237.24 25,929,488.56 27,577,804.39 4,199,832.48 31,777,636.87

ިދވެިހބަހާިއ ތާރީޚާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ސެންޓަރ ފޮރ ިދވެިހ ލޭންގުއޭޖް އެންޑް ިހސްޓްރީ( ކައުންިސލުން ޤާިއމް ކުރީ ސަރުކާރުން ިދވެިހބަހާިއ ތާރީޚާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު އުވާލުމާ ގުިޅގެން 

 The Centre for Dhivehi Lanaguage and .ެއެތަނުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ިހންގުމަށެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ިދވެިހބަހުގެ އެކެޑެމީ އުފެދުމާ ގުިޅގެން ިމތަނުގެ މަސައްކަތް ިނމުމަކަށް އައެވ

 History (CDLH) was formed to carry out some functions of the National Centre for Linguistic and Historical Research when the  latter was disbanded

.by the Government. The Centre's functions ceased with the formation of the Dhivehi Bahuge Academy

ފަިއސާއާ ބެހޭ ިހސާބުތައް
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ބަޖެޓާިއ ޚަރަ ދު
ސަރުކާރުން ޔުިނވަރިސޓީ ިހންގުމަށް ދޭ ބަޖެޓު 

ޚަރަދުތަކުގެ  މުވައްޒަފުންނާިއ  ދަިރވަރުންނާިއ 

ިގނަ  ކުޑަވަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ިނސްބަތުން 

ފަރާތްތަކުން ދެކޭނީ، ތަނުގެ ިޚދުމަތްތައް ފުޅާިވ 

ވަރަކަށް ބަޖެޓް ބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެވެ. 

ިހންގެނީ  ިމހާރު  ޔުިނވަރސިިޓީ   

ގެ  ިޙއްޞާ  ފީގެ  ނަގާ  އަތުން  ދަިރވަރުންގެ 

ިޚދުމަތްތައް  އެހެންނޫންނަމަ،  ސަބަބުންނެވެ. 

މަޖުބޫރުވާނެއެވެ.  ހަިނކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ޚަރަދުތައް  އެހެން  ކުޑަވުމާއެކު،  ބަޖެޓް  އެހެނީ، 

ގަންނަ  ޔުިނވަރިސޓީިއން  ބޮޑުވެފައެވެ.  ވަނީ 

ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ސަބަބުން 

ިމއާއެކު  ވެއެވެ.  ވެފަިއ  ިއތުރު   6% ޚަރަދުތައް 

ޚަރަދުތައް  ސަބަބުން  ިއންފްލޭޝަންގެ 

މަިތވެއްޖެއެވެ.

ޚަރަދުތަކުގެ  ކުރާ  ޔުިނވަރިސޓީިއން   

ކުރަނީ  ިމހާރު  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ތެރެިއން 

ޗާޓުގަިއ  ވާތްފަރާތުގަިއވާ  މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

ޓީިޗންގ ިރސޯިސޒް ގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގަިއ އެންމެ 

ބޮޑު ިމންވަރެއްގެ ގޮތުގަިއ ިހމެނެނީ ިކޔަވަިއދޭން 

ިމބަިއ  އުޖޫރައެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ  ވަގުތީ  ގެންނަ 

ޖުމްލަ  އުޖޫރައަށް  މުސާރައާިއ  ިހމަނަިއިފނަމަ، 

އެންމެ  ޔުިނވަރިސޓީއަށް  ވެއެވެ.  ޚަރަދު   81%

ވަިކ  މުވައްޒަފުން  ވަގުތީ  ގޮތަކީ،  ހުިރ  ފަިއދާ 

ިމންވަރަކަށް ގެންގުޅުމެވެ.  ކުިރއަށް އޮތް ތަނުގަިއ، 

މަިތކުރުމަށްޓަކަިއ،  ިވިސިބލިިޓީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

އެއީ  ޖެހެއެވެ.  މަިތކުރަން  ޚަރަދު  މާރކެިޓންގެ 

ިމހާރު ހުިރ ިމންވަރުގެ ދެ ގުނައަށެވެ.  
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Revenue as a Percentage of Realized Recurrent Budget 2008–2010   / )ް40. އެިކ މަރުކަޒުތަކުގެ އާމްދަނީ )ޚަރަދުގެ ިނސްބަތުނ

  

Cost Centre
2008 2009 2010

Recurrent 
Expenditure Revenue Revenue 

as a %
Recurrent 

Expenditure Revenue Revenue 
as a %

Recurrent 
Expenditure Revenue Revenue 

as a %

FMC  6,388,252.38 4,568,013.02 71.51%  5,696,347.07 3,910,510.48 69%  5,936,100.83  2,514,393.61 42%

COL  1,346,716.54 143,412.66 10.65%  1,317,835.06  66,305.01 5%  1,974,321.64  329,830.00 17%

CMS  2,616,360.94 581,801.66 22.24%  2,915,203.67  693,763.61 24%  2,443,513.71  689,929.50 28%

FA - - -  1,316,766.16  155,482.92 12%  2,266,573.67  476,870.00 21%

FHTS  3,913,735.51 491,822.86 12.57%  3,929,677.57  505,196.03 13%  4,534,776.39  390,996.00 9%

FHS*  11,702,597.00 625,687.46 5.35% 13,180,238.19  582,126.65 4%  9,018,532.71  786,694.92 9%

FSL  3,367,148.24 32,738.13 0.97%  3,156,745.11  107,064.43 3%  2,939,370.36  317,663.00 11%

CA  25,612,642.86 1,333,856.66 5.21% 24,628,649.92 1,578,585.92 6%  28,946,054.63  1,635,999.39 6%

FE  16,260,559.48 794,108.56 4.88% 15,775,430.88  975,009.88 6%  11,999,058.48  901,248.00 8%

FET  10,141,139.25 143,935.77 1.42% 12,642,112.39  33,241.24 0%  3,297,361.61  19,150.00 1%

CDLH - - -  -    -    1,788,676.43  -   -

Total 81,349,152.20 8,715,376.78 10.71% 84,559,006.03 8,607,286.17 10% 75,144,340.46 8,062,774.42 11%

Revenue as a Percentage of Realized Recurrent Budget 2011– 2013 / )ް41. އެިކ މަރުކަޒުތަކުގެ އާމްދަނީ )ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ިނސްބަތުނ

Cost Centre
2011 2012 2013

Recurrent 
Expenditure Revenue Revenue 

as a %
Recurrent 

Expenditure Revenue Revenue 
as a %

Recurrent 
Expenditure Revenue Revenue 

as a %

FMC  7,148,736.77  3,031,337.53 42%  10,885,872.80  5,838,186.04 54%  12,421,576.00  7,277,702.77 59%

COL  2,722,986.98  824,215.00 30%  5,998,927.29  2,801,745.63 47%  6,635,078.59  3,662,878.16 55%

CMS  2,831,714.32  385,014.00 14%  3,479,212.83  497,927.50 14%  3,119,552.24  1,031,244.50 33%

FA  3,394,525.27  459,915.00 14%  4,183,758.26  848,208.00 20%  5,380,753.77  1,664,373.87 31%

FHTS  6,163,397.92  623,365.00 10%  9,866,955.66  3,000,841.96 30%  9,717,563.38  3,089,376.00 32%

FHS*  10,058,216.45  808,850.73 8%  15,060,830.69  7,655,878.73 51%  14,591,589.54  3,748,763.72 26%

FSL  3,907,259.29  305,715.02 8%  6,194,733.53  540,485.00 9%  6,272,368.57  1,480,146.54 24%

CA  25,008,720.61  1,745,372.92 7%  25,803,204.07  2,167,855.50 8%  24,392,444.96  2,935,241.75 12%

FE  15,382,630.58  896,235.00 6%  20,111,017.49  1,986,265.20 10%  17,608,339.63  3,653,141.12 21%

FET  2,036,419.70  57,680.00 3%  4,403,601.38  433,315.00 10%  4,241,072.52  918,640.61 22%

FIS - - -  5,396,836.95  158,780.00 3%  6,806,070.76  1,312,819.00 19%

FS - - - - - -  47,126.35 - -

Atoll Cmpses 10,411,145.47 1,003,308.83 10%

NLL 3,844,149.20 0%

CDLH  2,663,832.04  387.50 0% - - - - - -

Total 81,318,439.93 9,138,087.70 11% 123,980,327.49 25,929,488.56 21% 125,488,830.99 31,777,636.87 26%

*ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާިއރު، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އެފް.އެޗް.އެސްގެ އާމްދަނީ ބޮޑުކަމަށް ދައްކަނީ އެ ފެކަލްޓީއަށް ިލިބފަިއވާ ބޭރުގެ އެހީއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ިމއީ އެިމރޭޓްސް ގެ ޚަލީފާ ފައުންޑޭޝަން ިއން 

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކޯސް ިހންގުމަށް ިލިބފަިއވާ އެހީއެކެވެ. ހުިރހާ ޚަރަދުތަކުގެ ިހސާބުތަކުގަިއ އާމްދަނީިއން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުތައް ިހމެނެއެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކުގަިއ، ލަިއބްރަރީ އާިއ އަތޮޅު ކެމްޕަސްތަކުން 

The income of FHS in 2012 appears greater than previous years because the faculty received funds for run-  .ެގެ ިހސާބުތަކުގަިއ ިހމަނާފައެވ CA  ިލބުނު އާމްނދަނީވަނީ

  ning courses for a selected group from the Khalifa Foundation of the UAE. All expenditures include both  government allocation as well as expenditure from
.Library and Atoll Campuses income are included in CA income. income
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MCHE Govt Budget by Cost Centres 2008  / )43. މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ  

Cost Centre
ALLOCATED REALIZED

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 CA  18,852,368.00  12,565,922.00  31,418,290.00  2,482,726.85  26,476,664.24  28,959,391.09 

 CMS  460,550.00  2,360,483.00  2,821,033.00  300,440.84  2,621,800.94  2,922,241.78 

 COL  139,200.00  1,188,848.00  1,328,048.00  162,561.58  1,346,716.54  1,509,278.12 

 FE  740,400.00  15,758,968.00  16,499,368.00  699,547.58  16,260,885.48  16,960,433.06 

 FET  1,250,950.00  10,169,567.00  11,420,517.00  1,450,413.09  10,149,861.20  11,600,274.29 

 FHS  659,795.00  9,781,370.00  10,441,165.00  422,709.65  11,702,597.07  12,125,306.72 

 FHTS  459,600.00  5,035,208.00  5,494,808.00  3,867,486.94  4,001,208.45  7,868,695.39 

 FMC  606,150.00  6,551,229.00  7,157,379.00  199,491.00  6,376,128.88  6,575,619.88 

 FSL  210,200.00  3,076,703.00  3,286,903.00  510,917.23  3,367,648.24  3,878,565.47 

 Atoll Campuses  7,275,031.70  4,520,395.51  11,795,427.21  7,735,527.65  4,481,559.95  12,217,087.60 

MCHE Govt Budget by Cost Centres 2009 / )44. މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ

ALLOCATED REALIZED

Cost Centre Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total
 CA  18,564,322.00  20,345,248.00  38,909,570.00  16,025,222.75  24,628,649.92  40,653,872.67 
 CMS  41,940.00  4,408,085.93  4,450,025.93  8,619.82  2,915,203.67  2,923,823.49 

 COL  15,581.00  2,033,402.50  2,048,983.50  13,650.00  1,317,835.06  1,331,485.06 

 FE  50,985.00  25,853,530.00  25,904,515.00  16,080.00  15,775,430.88  15,791,510.88 

 FET  43,742.00  19,005,915.00  19,049,657.00  42,060.00  12,642,112.39  12,684,172.39 

 FHS  32,368.00  15,394,099.00  15,426,467.00  27,758.82  13,180,238.19  13,207,997.01 

 FHTS  441,133.00  7,252,601.00  7,693,734.00  194,430.58  3,929,677.57  4,124,108.15 

 FMC  72,933.00  9,375,792.00  9,448,725.00  4,750.00  5,696,347.07  5,701,097.07 

 FSL  10,375.00  4,409,575.39  4,419,950.39  4,000.00  3,156,745.11  3,160,745.11 

 Atoll Campuses  72,603.00  6,859,340.22  6,931,943.22  3,350.00  5,898,566.21  5,901,916.21 

 FA  52,888.00  3,614,232.33  3,667,120.33  1,316,766.16  1,316,766.16  2,633,532.32 

 NLL  311,016.00  696,384.00  1,007,400.00  78,504.70  448,142.61  526,647.31 

NLL: Natiional Law Library / ީނޭޝަނަލް ލޯ ލަިއބްރަރ

ނެޝަނަލް ލޯ ލަިއބްރަރީ އަކީ ވަިކ ބަޖެޓަކާ އެކު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޔުިނވަރިސޓީއަށް ހަިދޔާކުިރ ލަިއބްރަރީއެކެވެ. ިމތަން ކުިރން ިހނގަމުން އައީ އެ އޮފީހުންނެވެ.

National Law Library, formerly a unit    of the Attorney General's Office, was part of Central Library of MCHE/MNU and had a separate budget.
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MCHE Govt Budget by Cost Centres 2010 / )45. މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ

Cost Centre
ALLOCATED REALIZED

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 CA  15,767,963.08  30,045,977.70  45,813,940.78  16,513,850.38  28,946,054.63  45,459,905.01 

 CMS  50,914.00  3,081,880.00  3,132,794.00  36,875.01  2,443,513.71  2,480,388.72 

 COL  40,784.00  1,516,445.00  1,557,229.00  13,470.00  1,974,321.64  1,987,791.64 

 FE  219,036.00  14,114,077.94  14,333,113.94  76,110.00  11,999,058.48  12,075,168.48 

 FET  471,056.00  9,789,372.99  10,260,428.99  894,084.62  3,297,361.61  4,191,446.23 

 FHS  205,656.00  9,755,507.82  9,961,163.82  225,809.12  9,018,532.71  9,244,341.83 

 FHTS  621,125.00  4,949,141.00  5,570,266.00  85,070.84  4,534,776.39  4,619,847.23 

 FMC  110,053.00  7,447,338.75  7,557,391.75  82,545.31  5,936,100.83  6,018,646.14 

 FSL  191,752.00  3,610,224.55  3,801,976.55  113,256.00  2,939,370.36  3,052,626.36 

 Atoll Campuses  191,319.00  4,210,472.28  4,401,791.28  169,591.85  4,226,129.84  4,395,721.69 

 FA  149,699.00  3,443,336.00  3,593,035.00  123,286.00  2,266,573.67  2,389,859.67 

 NLL  153,045.00  1,525,448.00  1,678,493.00  7,850.00  1,477,174.92  1,485,024.92 

 FIS (Kulliyya)  -    11,492,657.04  11,492,657.04  61,400.00  10,661,382.84  10,722,782.84 

 CDLH  311,016.00  696,384.00  1,007,400.00  4,102.00  1,788,676.43  1,792,778.43 

MNU Govt Budget by Cost Centres 2011 / )46. މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ

ALLOCATED REALIZED

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 CA  9,622,020.00  25,495,482.00  35,117,502.00  10,370,804.47 25,008,720.61  35,379,525.08 

 CMS  158,058.57  3,531,420.86  3,689,479.43  210,513.08  2,831,714.32  3,042,227.40 

 COL  67,681.80  2,236,917.60  2,304,599.40  19,650.00  2,722,986.98  2,742,636.98 

 FE  233,872.50  14,962,346.57  15,196,219.07  188,065.28  15,382,630.58  15,570,695.86 

 FET  151,598.00  1,428,326.00  1,579,924.00  262,923.51  2,036,419.70  2,299,343.21 

 FHS  145,000.00  9,841,915.32  9,986,915.32  102,280.31  10,058,216.45  10,160,496.76 

 FHTS  83,350.00  4,974,299.90  5,057,649.90  252,873.90  6,163,397.92  6,416,271.82 

 FMC  83,218.00  7,716,898.46  7,800,116.46  14,560.00  7,148,736.77  7,163,296.77 

 FSL  85,000.00  3,515,122.00  3,600,122.00  54,715.70  3,907,259.29  3,961,974.99 

 Atoll Campuses  213,366.85  5,364,093.21  5,577,460.06  77,519.00  6,261,608.23  6,339,127.23 

 FA  112,351.06  3,517,913.57  3,630,264.63  75,712.25  3,394,525.27  3,470,237.52 

 NLL  49,128.38  1,510,344.64  1,559,473.02  15,700.00  1,922,530.58  1,938,230.58 

 FIS (Kulliyya)  88,007.00  13,901,232.00  13,989,239.00  -    22,628.19  22,628.19 

 CDLH  305,700.00  4,724,812.97  5,030,512.97  85,672.00  2,663,832.04  2,749,504.04 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 73
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MNU Govt Budget by Cost Centres 2012 / )47. މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ

ALLOCATED REALIZED

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 CA  3,100,498.29  38,385,452.37  41,485,950.66  2,775,936.25  25,803,204.07  28,579,140.32 

 CMS  630,040.67  4,242,811.43  4,872,852.09  359,292.32  3,479,212.83  3,838,505.15 

 COL  636,045.86  4,909,353.04  5,545,398.90  297,378.48  5,998,927.29  6,296,305.77 

 FE  949,663.96  20,011,998.59  20,961,662.55  801,681.81  20,111,017.49  20,912,699.30 

 FET  2,040,436.59  4,714,440.30  6,754,876.89  249,372.64  4,403,601.38  4,652,974.02 

 FHS  582,386.95  15,980,144.16  16,562,531.11  570,756.47  15,060,830.69  15,631,587.16 

 FHTS  1,152,410.82  9,557,205.47  10,709,616.29  1,165,907.60  9,866,955.66  11,032,863.26 

 FMC  584,204.56  10,410,588.40  10,994,792.96  516,373.82  10,885,872.80  11,402,246.62 

 FSL  555,847.53  6,403,718.31  6,959,565.84  418,620.52  6,194,733.53  6,613,354.05 

 Atoll Campuses  878,401.26  8,841,377.16  9,719,778.42  753,633.23  8,676,658.00  9,430,291.23 

 FA  753,642.93  5,940,124.59  6,693,767.52  618,792.08  4,183,758.26  4,802,550.34 

 NLL  581,842.67  3,651,142.99  4,232,985.66  31,763.28  3,884,330.84  3,916,094.12 

 FIS  526,916.35  6,190,575.82  6,717,492.16  377,445.24  5,396,836.95  5,774,282.19 

 Total  12,972,338.43  139,238,932.63  152,211,271.06  8,936,953.74  123,945,939.80  132,882,893.54 

MNU Govt Budget by Cost Centres 2013 / )48. މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ

ALLOCATED REALIZED

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 Atoll Campuses  125,454.00  8,344,460.10  8,469,914.10  125,853.61  8,225,136.20  8,350,989.81 
 CA  7,968,532.52  20,894,413.47  28,862,945.99  8,222,053.45  20,608,672.47  28,830,725.92 
 CMS  94,208.10  2,662,680.47  2,756,888.57  7,557.80  2,749,297.05  2,756,854.85 
 COL  47,930.50  5,053,206.06  5,101,136.56  47,930.50  5,039,833.18  5,087,763.68 
 FA  76,890.05  4,446,455.62  4,523,345.67  76,890.05  4,442,376.56  4,519,266.61 
 FE  162,016.22  16,250,031.87  16,412,048.09  162,016.22  16,200,847.28  16,362,863.50 
 FET  107,012.30  3,892,976.68  3,999,988.98 107,012,.30 3,892,896.68 3,999,908.98
 FHS  99,204.83  12,345,753.68  12,444,958.51  99,204.83  12,332,499.38  12,431,704.21
 FHTS  140,185.54  8,174,655.53  8,314,841.07  673,540.07  7,637,602.56  8,311,142.63 

 FIS   84,191.97  4,795,701.91  4,879,893.88  84,191.97  4,795,701.91  4,879,893.88 

 FMC  77,168.00  9,472,162.18  9,549,330.18  77,168.00  9,429,927.12  9,507,095.12
 FSc  -    105,325.54  105,325.54  -    45,514.76  45,514.76 
 FSL  41,965.80  5,314,566.43  5,356,532.23  41,965.80  5,308,913.70  5,350,879.50 
 NLL  16,424.98  3,521,245.95  3,537,670.93  16,424.98  3,501,211.49  3,517,636.47 

 Total  9,041,184.81  105,273,635.49  114,314,820.30 9,741,809.58  104,210,430.34 113,952,239.92
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 MCHE Govt Budget by Cost Centres 2006 / )50. މަރުކަޒުތަކަށް ސަރުކާރުން ިލބުނު ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ

Cost Centre
ALLOCATED REALIZED

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 CA  1,141,923.00  10,387,258.00  11,529,181.00  955,329.00  12,194,505.00  13,149,834.00 

 CMS  1,773,300.00  2,807,841.00  4,581,141.00  285,777.00  2,247,948.00  2,533,725.00 

 COL  111,415.00  1,462,662.00  1,574,077.00  90,398.00  1,103,510.00  1,193,908.00 

 FE  1,601,125.00  17,452,905.00  19,054,030.00  1,527,870.00  16,600,353.00  18,128,223.00 

 FET  2,374,637.00  9,693,403.00  12,068,040.00  2,502,014.00  9,024,489.00  11,526,503.00 

 FHS  2,018,590.00  12,263,349.00  14,281,939.00  1,790,296.00  10,040,184.00  11,830,480.00 

 FHTS  1,729,985.00  4,777,047.00  6,507,032.00  343,247.00  3,931,384.00  4,274,631.00 

 FMC  319,460.00  4,942,309.00  5,261,769.00  321,545.00  4,947,918.00  5,269,463.00 

 FSL  248,740.00  2,504,101.00  2,752,841.00  227,607.00  2,024,119.00  2,251,726.00 

 Atoll Campuses  7,110,605.00  3,360,785.00  10,471,390.00  2,266,800.00  3,347,271.00  5,614,071.00 

 MCHE Govt Budget by Cost Centres 2007 / )51. މަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާިއ ފާސްކުިރ

Cost Centre
ALLOCATED REALIZED

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 CA  1,261,852.00  24,037,338.00  25,299,190.00  2,170,813.83  13,906,595.48  16,077,409.31 

 CMS  612,350.00  2,228,372.00  2,840,722.00  626,956.00  2,210,233.00  2,837,189.00 

 COL  339,100.00  1,170,182.00  1,509,282.00  252,682.00  1,115,000.00  1,367,682.00 

 FE  745,750.00  18,542,318.00  19,288,068.00  2,516,449.00  14,120,286.00  16,636,735.00 

 FET  1,255,000.00  10,730,752.00  11,985,752.00  3,254,753.48  8,755,573.76  12,010,327.24 

 FHS  751,800.00  11,835,939.00  12,587,739.00  2,128,522.00  11,620,801.00  13,749,324.00 

 FHTS  2,542,291.00  5,887,628.00  8,429,919.00  1,823,565.00  4,027,891.00  5,851,456.00 

 FMC  517,800.00  5,974,398.00  6,492,198.00  546,838.00  5,520,807.00  6,067,645.00 

 FSL  324,500.00  3,494,376.00  3,818,876.00  264,154.00  2,764,046.00  3,028,200.00 

 Atoll Campuses  888,055.00  3,246,483.00  4,134,538.00  8,713,271.61  3,218,936.42  11,932,208.03 

  Expenditure from Income (other than Government Budget(  / ު49. ބަޖެޓުް ިފޔަވަިއ އެހެން އާމްދަނީ ިއން މަރުކަޒުތަކަށް ކުިރ ޚަރަދ

2013

Capital Recurrent Total Capital Recurrent Total

 Atoll Campuses 1,228,737.14 2,186,009.27 3,414,746.41  FHS 536,201.56 2,259,090.16 2,795,291.72

 CA 1,886,727.21 3,783,772.49 5,670,499.70  FHTS 195,978.95 2,079,960.82 2,275,939.77

 CMS 675,432.53 370,255.19 1,045,687.72  FIS  49,410.27 2,010,368.85 2,059,779.12

 COL 9,603.60 1,595,245.41 1,604,849.01  FMC 1,472,223.55 2,991,648.88 4,463,872.43

 FA 533,486.20 938,377.21 1,471,863.41  FSc  -   1,611.59 1,611.59

 FE  -   1,407,492.35 1,407,492.35  FSL 2,597.00 963,454.87 966,051.87

 FET 2,569,114.85 348,175.84 2,917,290.69  NLL  -   342,937.71 342,937.71

 Total 9,159,512.86 21,278,400.65 30,437,913.51
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ފީނެގުމާިއ އާމްދަނީ

ކޮންމެހެން  ނެގުމަކީ،  ފީ  ކޯސްތަކުން  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

އެންމެ  ދުިނޔޭގެ  ކަމެކެވެ.   ކުރާ  ޖެިހގެން  ކުރަން 

ކުިރއަރާފަިއވާ ޤައުމުތަކުގަިއ މަތީ ތަޢުލީމަކީ ިހލޭ ފޯރުކޮށްދޭ 

ޤައުމުތަކުގަިއ  ިގނަ  އޭިޝޔާގެ  ދެކުނު  ތަޢުލީމެކެވެ. 

ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ފީ  ޔުިނވަރިސޓީތަކުން  ދައުލަތުގެ 

ނުނަގައެވެ. ފީ ނަގާ ޤައުމުތަކުންވެސް ފީ ނަގަނީ ވަރަށް 

ޤައުމީ  ޔުިނވަރިސޓީތަކަކީ  ސަރުކާރުތަކުން  ކުޑަކޮށެވެ. 

ތަރައްޤީގެ މުިހންމު ބަިއވެިރއެއް ކަމަށް ދެކެއެވެ.

ޔުިނވަރިސޓީިއން  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ   

ތަޢުލީމާ  މަތީ  ނެިތގެންނެވެ.  އެ ނޫންގޮތެއް  ފީނަގަނީ، 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ނަގަންވާނީ،  ފީ  މަިޖިލހުން  ބެހޭ 

ކަމަށް  ިމންވަރަށް  ިލބޭ   12% ޚަރަދުގެ  ިރކަރަންޓް 

ދައުލަތުން  ނަމަވެސް،  ވެއެވެ.  ކަނޑައަޅާފަިއ 

ޔުނިވަރިސޓީއަށް ހަމަޖައްސާދޭ ބަޖެޓަކީ އެއް އަހަރުން 

އަިދ  ނޫނެވެ.  ބަޖެޓެއް  ބޮޑުވަމުންދާ  އަހަރަށް  އަނެއް 

ބޮޑުކޮށް  ިނސްބަތަކުން  ބޮޑުވާ  ޚަރަދު  ިރކަރަންޓް 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  އެހެންކަމުން،  ނޫނެވެ.  ބަޖެޓެއް  ދޭ 

ބޮޑު  ވަރަށް  ޚަރަދުގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އާމްދަނީިއން، 

އަހަރު  ވަނަ  ޖެހެއެވެ. 2013  ހަމަޖައްސަން  މިިންވަރެއް 

ހަމަޖައްސާފަިއވަނީ   21% ބަޖެޓްގެ  ޔުިނވަރިސޓީ 

އާމްދަނީިއންނެވެ.

ޔުިނވަރިސޓީގެ ކޯސްތަކުގެ ފީ ބޮޑުކުރުމަކީ   

ޔުިނވަރިސޓީިއން ކުރަން އެންމެބޮޑަށް ނުރުހެވޭ ކަމެވެ. 

ކޯސްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވަނީ  ފީ  ކޯސްތަކުގެ  ިގނަ 

ިހންގާ ޚަރަދުގެ %80 ދައުލަތުން ސަބްިސޑަިއޒްކޮށްދޭ 

ކުޑަ  ވަރަށް  ޖެހެނީ  ދައްކަން  ދަިރވަރުން  ގޮތަށެވެ. 

ކޯސްތަކަށް  ކުރު  ިމއާއެކު،  އެކެވެ.  ފީ  ިމންވަރެއްގެ 

ވަންނަފީ ވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. އެއީ ިޑގްރީ ކޯސްތަކުގެ 

ކުޑަޚަރަދަކުން  އާދެ!  އެއްބައެވެ.  ދެބަިއކުޅަ  ގެ  ފީ 

ވަޒީފާއަކަށް ނުކުތުން ފަިހކޮށްިދނުމަށެވެ. 
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 Expenditure by Category for Central Administrative Office )ް52. މަރުކަޒީ ިއދާރާގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

CA 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  24,392,444.96  20,608,672.47  3,783,772.49 

Salaries and wages  8,481,756.73  8,660,559.41  12,005,521.02  15,136,525.50  15,116,277.05  14,818,797.65  297,479.40 

Maintenance of buildings  87,561.60  296,556.90  415,795.19  337,863.64  769,091.56  149,190.55  619,901.01 

Maintenance of equipment  866,676.61  809,502.45  1,186,324.02  283,651.99  1,033,916.99  899,058.07  134,858.92 

Utility charges inc. postage  1,684,456.18  3,029,725.88  3,479,783.30  4,226,627.29  4,035,275.84  2,662,723.61  1,372,552.23 

Advertising & announcements  200,740.00  24,415.00  46,776.32  39,853.34  3,561.60  -    3,561.60 

Teaching resources  1,138,032.76  1,075,303.70  2,515,148.75  2,199,688.08  2,835,642.54  1,842,496.90  993,145.64 

Rent (inc. staff accomm.)  249,866.08  170,289.00  16,358.50  -    -    -    -   

Travel expenses  88,204.01  210,725.68  156,694.30  366,893.81  217,600.72  114,627.22  102,973.50 

Financial assistance to students  -    6,014,929.31  2,107,154.00  1,023,275.27  -    -    -   

Others  1,434,503.69  1,654,763.41  746,012.20  2,188,825.15  381,078.66  121,778.47  259,300.19 

Capital  10,108,780.66  8,222,053.45  1,886,727.21 

Construction (Infrastructure)  16,007,277.75  16,058,623.19  10,246,183.97  167,888.34  8,951,663.60  7,387,557.54  1,564,106.06 

Equipment, Furniture & Books  17,945.00  455,227.19  124,620.50  435,665.91  818,075.44  580,974.98  237,100.46 

Staff Development  10,396,852.26  6,999,283.89  2,333,153.01  959,267.78  339,041.62  253,520.93  85,520.69 

Others  -   - -  1,213,114.22  -    -    -   

Expenditure by Category for Faculty of Engineering Technology )ް53. ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FET 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  4,241,072.52  3,892,896.68  348,175.84 
Salaries and wages  6,474,827.06  2,079,021.13  1,326,819.83  2,758,020.96  3,232,773.19  3,232,773.19  -   
Maintenance of buildings  66,023.55  2,489.90  64,600.00  120,431.70  103,224.02  21,224.02  82,000.00 
Maintenance of equipment  80,641.96  36,436.28  5,825.50  10,499.24  7,923.34  7,923.34  -   
Utility charges inc. postage  1,209,285.16  581,128.95  66,142.05  31,851.46  33,886.92  30,886.92  3,000.00 

Advertising & announcements  37,250.50  2,177.00  -    -    25,995.00  16,995.00  9,000.00 

Teaching resources  1,491,312.89  449,195.74  489,519.91  -    752,095.74  532,274.34  219,821.40 
Rent (inc. staff accomm.)  19,360.00  42,428.57  -    40,500.00  -    -    -   
Travel expenses  76,714.79  39,877.05  40,307.17  60,148.22  75,112.51  41,258.07  33,854.44 
Financial assistance to students  2,965,233.63  -    -    -    -    -    -   
Others  217,882.85  64,606.99  43,205.24  1,382,149.80  10,061.80  9,561.80  500.00 
Capital  2,676,127.15  107,012.30  2,569,114.85 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  42,060.00  894,084.62  262,923.51  206,594.15  2,676,127.15  107,012.30  2,569,114.85 
Staff Development  3,580.00  -    -    -   
Others  -    -    -    42,778.49  -    -    -   
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Expenditure by Category for Faculty of Education )ް54. ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FE 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  17,608,339.63  16,200,847.28  1,407,492.35 

Salaries and wages  8,480,688.40  8,017,036.80  11,801,920.87  15,706,299.26  14,461,878.32  14,349,238.48  112,639.84 

Maintenance of buildings  227,845.99  335,401.10  217,780.85  249,922.28  57,040.67  50,256.67  6,784.00 

Maintenance of equipment  162,448.42  129,294.95  184,234.86  180,604.50  72,883.34  72,883.34  -   

Utility charges inc. postage  933,512.67  1,210,822.50  1,119,610.64  1,730,780.59  1,135,772.71  811,958.44  323,814.27 

Advertising & announcements  17,473.00  -    -    -    2,260.00  -    2,260.00 

Teaching resources  1,399,489.06  1,412,204.95  1,330,666.14  823,129.71  1,169,723.96  669,868.35  499,855.61 

Rent (inc. staff accomm.)  200.00  -    -    -    -    -    -   

Travel expenses  439,319.26  659,429.67  561,116.99  509,896.79  701,341.63  239,203.00  462,138.63 

Financial assistance to students  3,839,420.00  -    -    -    -    -    -   

Others  275,034.08  234,868.51  167,300.23  910,384.36  7,439.00  7,439.00  -   

Capital  162,016.22  162,016.22  -   

Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -    -   

Equipment, Furniture & Books  16,080.00  76,110.00  188,065.28  162,016.22  162,016.22  -   

Staff Development  -    -    -    -    -    -   

Others  -    -    -    -    -    -   

Expenditure by Category for Centre for Open Learning )ް55. ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ 

COL 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  6,635,078.59  5,039,833.18  1,595,245.41 

Salaries and wages  1,005,662.02  1,285,578.83  1,709,239.13  3,614,552.30  4,081,149.37  4,029,391.84  51,757.53 

Maintenance of buildings  49,878.00  42,500.00  1,553.53  69,728.00  243,186.04  11,266.16  231,919.88 

Maintenance of equipment  13,233.32  26,786.46  30,417.48  11,015.82  18,443.34  11,376.67  7,066.67 

Utility charges inc. postage  78,097.20  116,828.30  163,172.96  267,084.55  233,784.41  171,983.04  61,801.37 

Advertising & announcements  10,354.82  5,402.00  -    -    -    -   

Teaching resources  108,004.70  360,941.01  506,330.08  1,316,120.79  1,645,489.68  752,430.32  893,059.36 

Rent (inc. staff accomm.)  -    100.00  -    -    -    -   

Travel expenses  45,336.50  54,917.04  242,070.44  513,345.98  407,487.60  57,847.00  349,640.60 

Financial assistance to students  -    -    -    -    -    -   

Others  7,268.50  81,268.00  70,203.36  207,079.85  5,538.15  5,538.15  -   

Capital  57,534.10  47,930.50  9,603.60 

Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -    -    -   

Equipment, Furniture & Books  13,650.00  13,470.00  19,650.00  297,378.48  57,534.10  47,930.50  9,603.60 

Staff Development  -    -    -   

Others  -    -    -   
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Expendture by Category for Centre for Maritime Studies )ް56. ސެންޓަރ ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

CMS 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  3,119,552.24  2,749,297.05  370,255.19 
Salaries and wages  1,166,810.75  1,020,943.56  1,151,596.02  1,952,399.61  1,859,814.06  1,849,628.58  10,185.48 
Maintenance of buildings  18,057.50  83,592.83  382,541.25  132,371.15  181,434.12  169,271.12  12,163.00 
Maintenance of equipment  128,108.96  94,882.38  90,639.94  38,074.70  21,682.30  21,682.30  -   
Utility charges inc. postage  440,739.27  324,352.36  290,574.17  385,828.42  434,809.79  363,888.69  70,921.10 

Advertising & announcements  13,476.00  2,177.00  -    -    6,000.00  6,000.00  -   

Teaching resources  956,673.47  755,546.53  639,987.70  37,474.84  456,700.01  308,905.61  147,794.40 
Rent (inc. staff accomm.)  -    -    -    -    -    -    -   
Travel expenses  29,855.00  17,585.00  42,604.00  556,274.27  46,061.14  27,401.86  18,659.28 
Financial assistance to students  -    -    -    -    -    -    -   
Others  161,482.72  144,434.05  223,483.24  376,789.84  113,050.82  2,518.89  110,531.93 
Capital  682,990.33  7,557.80  675,432.53 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  8,619.82  36,875.01  225,215.39  359,292.32  682,990.33  7,557.80  675,432.53 
Staff Development  -    -    10,288.00  -    -    -    -   
Others  -    -    -    -    -    -    -   

Expenditure by Category for Centre for Atoll Campuses )ް57. އަތޮޅު ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

Atoll Campuses 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  10,411,145.47  8,225,136.20  2,186,009.27 
Salaries and wages  3,998,858.00  2,431,765.73  4,026,897.95  5,176,859.05  4,959,547.33  4,911,492.58  48,054.75 
Maintenance of buildings  255,149.00  274,409.00  253,368.38  475,314.52  390,699.68  294,627.10  96,072.58 
Maintenance of equipment  51,633.00  30,047.58  90,647.20  87,665.84  94,848.86  73,595.60  21,253.26 
Utility charges inc. postage  1,023,190.61  1,016,742.00  1,424,100.98  2,052,897.40  4,373,586.69  2,468,530.01  1,905,056.68 

Advertising & announcements  12,649.00  9,800.00  5,175.00  -    6,557.47  6,297.47  260.00 

Teaching resources  202,913.00  184,982.00  245,705.65  482,754.89  355,154.87  259,813.63  95,341.24 
Rent (inc. staff accomm.)  2,046.00  1,135.20  1,048.17  -    -    -    -   
Travel expenses  115,037.00  78,284.00  54,519.88  80,325.59  146,425.44  131,083.77  15,341.67 
Financial assistance to students  -    -    -    -    -    -    -   
Others  237,090.60  162,788.33  150,687.52  320,840.71  84,325.13  79,696.04  4,629.09 
Capital  1,354,590.75  125,853.61  1,228,737.14 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    557,821.00  -    557,821.00 
Equipment, Furniture & Books  3,350.00  169,591.85  77,519.00  510,841.43  777,960.30  125,454.00  652,506.30 
Staff Development  -    36,176.00  9,457.50  34,387.69  18,809.45  399.61  18,409.84 
Others  -    -    -    208,404.11  -    -    -   
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Expenditure by Category for Faculty of Management and Computing )ް59. ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FMC 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  12,421,576.00  9,429,927.12  2,991,648.88 

Salaries and wages  3,114,116.00  3,115,522.64  4,084,312.07  7,681,843.36  7,668,854.75  7,629,931.97  38,922.78 

Maintenance of buildings  102,378.43  199,333.61  115,942.81  126,780.79  26,938.12  20,336.40  6,601.72 
Maintenance of equipment  220,284.12  194,821.99  234,134.87  61,282.07  208,074.85  75,604.33  132,470.52 
Utility charges inc. postage  1,003,333.15  967,711.21  1,009,898.35  1,004,489.99  940,900.38  606,171.20  334,729.18 

Advertising & announcements  13,422.00  -    -    57,025.00  15,960.00  41,065.00 

Teaching resources  996,726.45  1,255,549.50  1,449,926.21  1,228,611.27  3,426,313.50  1,021,415.00  2,404,898.50 
Rent (inc. staff accomm.)  -    4,020.00  -    -    -    -   
Travel expenses  42,768.03  22,820.24  53,651.69  95,216.03  79,083.99  50,579.31  28,504.68 
Financial assistance to students  -    -    -    -    -    -   
Others  197,034.89  176,321.64  200,870.77  687,649.29  14,385.41  9,928.91  4,456.50 
Capital  1,549,391.55  77,168.00  1,472,223.55 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  4,750.00  82,545.31  14,560.00  516,373.82  1,494,066.54  77,168.00  1,416,898.54 
Staff Development  6,284.00  -    -    55,325.00  -    55,325.00 
Others  -    -    -    -    -    -   

Expenditure by Category for Faculty of Health Sciences )ް58. ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސްގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FHS 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  14,591,589.54  12,332,499.38  2,259,090.16 

Salaries and wages  6,389,218.39  6,174,389.42  7,222,710.09  10,157,846.34  10,775,745.75  10,672,800.12  102,945.63 

Maintenance of buildings  59,900.50  80,013.18  94,333.80  174,416.21  15,978.63  15,978.63  -   
Maintenance of equipment  239,054.60  245,020.86  325,458.54  255,177.74  229,147.21  75,749.31  153,397.90 
Utility charges inc. postage  550,603.08  678,404.08  656,443.82  1,004,698.58  738,734.36  621,590.48  117,143.88 

Advertising & announcements  1,889.90  -    -    -    -    -    -   

Teaching resources  759,798.22  656,443.82  578,492.90  -    2,442,925.99  706,891.44  1,736,034.55 
Rent (inc. staff accomm.)  292,965.52  -    -    4,500.00  -    -    -   
Travel expenses  593,242.36  578,492.90  750,872.54  965,004.98  384,761.73  235,418.53  149,343.20 
Financial assistance to students  3,328,361.00  -    -    -    -    -    -   
Others  963,704.62  597,368.45  416,136.76  2,499,186.84  4,295.87  4,070.87  225.00 
Capital  -    635,406.39  99,204.83  536,201.56 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  27,758.82  225,809.12  102,280.31  282,942.13  635,406.39  99,204.83  536,201.56 
Staff Development  1,500.00  8,400.00  13,768.00  -    -    -    -   

Others -  287,814.34  -    -    -   

80 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

Annual Report MNU 2013.indd   82 6/6/2014   8:16:40 PM



Expenditure by Category for Faculty of Hospitality and Tourism Studies )ް60. އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް. ގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FHTS 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  9,717,563.38  7,637,602.56  2,079,960.82 

Salaries and wages  2,613,707.81  2,356,956.89  3,600,364.99  6,716,650.64  6,532,428.33  6,498,880.19  33,548.14 

Maintenance of buildings  68,123.60  341,290.97  208,071.79  228,294.95  167,823.12  37,916.22  129,906.90 
Maintenance of equipment  103,127.64  100,784.40  165,034.96  147,435.25  133,763.69  77,180.00  56,583.69 
Utility charges inc. postage  280,896.86  593,260.49  725,401.73  925,839.74  1,483,990.82  393,223.99  1,090,766.83 

Advertising & announcements  49,457.00  2,156.00  24,000.00  3,180.00  149,593.47  114,593.47  35,000.00 

Teaching resources  391,825.47  870,135.04  874,920.80  1,201,890.67  1,054,688.65  441,301.39  613,387.26 
Rent (inc. staff accomm.)  102,168.00  4,820.16  9,733.76  4,854.52  -    -    -   
Travel expenses  27,233.92  20,929.00  118,659.39  165,570.33  185,688.28  64,920.28  120,768.00 
Financial assistance to students  -    -    -    -    -    -   
Others  293,137.27  244,443.44  394,086.60  473,239.56  9,587.02  9,587.02  -   
Capital  869,519.02  673,540.07  195,978.95 
Construction (Infrastructure)  149,484.58  -    252,873.90  616,297.62  533,354.53  533,354.53  -   
Equipment, Furniture & Books  44,946.00  85,070.84  43,123.90  549,609.98  336,164.49  140,185.54  195,978.95 
Staff Development  -    -    -    -    -    -   
Others  -    -    -    -    -    -   

Expenditure by Category for Faculty of Shari'ah and Law )ް61. ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FSL 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  6,272,368.57  5,308,913.70  963,454.87 

Salaries and wages  1,808,230.17  1,817,845.15  2,644,605.61  4,498,958.43  4,760,885.50  4,745,998.91  14,886.59 

Maintenance of buildings  26,481.00  111,849.00  134,256.68  98,513.66  295,246.44  -    295,246.44 
Maintenance of equipment  37,699.99  28,499.97  63,024.97  49,761.01  29,893.34  29,893.34  -   
Utility charges inc. postage  240,497.40  279,528.24  364,903.91  381,849.80  239,817.84  206,026.12  33,791.72 

Advertising & announcements  13,542.00  -    1,645.00  -    -    -   

Teaching resources  316,721.00  637,691.63  596,669.25  835,398.68  861,251.47  293,337.95  567,913.52 
Rent (inc. staff accomm.)  121,000.00  -    3,000.00  -    -    -   
Travel expenses  3,741.25  12,850.37  87,974.66  48,019.89  75,616.60  24,000.00  51,616.60 
Financial assistance to students  561,428.00  -    -    -    -    -   
Others  27,404.30  51,106.00  11,179.21  282,232.06  9,657.38  9,657.38  -   
Capital  44,562.80  41,965.80  2,597.00 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  4,000.00  113,256.00  54,715.70  418,620.52  44,562.80  41,965.80  2,597.00 
Staff Development  -    -    -    -    -    -    -   
Others  -    -    -    -    -    -    -   
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Expenditure by Category for Faculty of Islamic Studies )ް62. ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް ގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FIS 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  6,806,070.76  4,795,701.91  2,010,368.85 

Salaries and wages  6,466,493.27  22,628.19  3,398,040.68  3,860,779.48  3,826,101.59  34,677.89 

Maintenance of buildings  87,194.80  -    228,949.60  130,607.00  115,157.00  15,450.00 
Maintenance of equipment  57,958.00  36,453.36  31,316.68  26,383.34  4,933.34 
Utility charges inc. postage  1,072,272.61  -    348,666.22  392,320.94  245,469.38  146,851.56 

Advertising & announcements  -    -    -    -    -   

Teaching resources  2,009,749.50  -    1,097,936.31  1,945,358.51  530,716.75  1,414,641.76 
Rent (inc. staff accomm.)  54,450.00  -    -    -    -    -   
Travel expenses  52,259.73  -    67,825.40  430,913.45  37,401.25  393,512.20 
Financial assistance to students  -    -    -    -    -   
Others  212,748.39  -    218,965.38  14,774.70  14,472.60  302.10 
Capital  133,602.24  84,191.97  49,410.27 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  61,400.00  -    377,445.24  133,602.24  84,191.97  49,410.27 
Staff Development  648,256.54  -    -    -    -   
Others  -    -    -    -   

 .In 2010, Kulliyathul- Dhiraasathul Islamiya became part of MNU, and reverted to the Ministry of Education in 2011. FIS was formed in 2011
2010 ވަނަ އަހަރު ކުއްިލޔަތުއްިދރާސާިތލް ިއސްލާިމއްޔާ، ޔުިނވަރިސޓީގެ ބަޔަަކަށް ިވއެވެ. ޔުިނވަރިސޓީ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވުމުން އެތަން ިމިނސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ ބަޔަކަށް އެނބުރުނެވެ. އެއީ 2011 

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 15 ގައެވެ.

Expenditure by Category for Faculty of Arts )ް63. ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް ގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FA 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  5,380,753.77  4,442,376.56  938,377.21 

Salaries and wages  793,339.11  1,488,382.12  1,926,159.56  2,895,125.37  3,496,582.42  3,424,232.75  72,349.67 

Maintenance of buildings  79,342.50  70,281.00  71,030.13  115,511.30  263,975.43  -    263,975.43 
Maintenance of equipment  4,733.32  16,479.96  22,047.48  25,975.74  30,833.34  30,833.34  -   
Utility charges inc. postage  148,880.93  128,477.70  486,635.13  199,878.58  280,853.48  231,443.11  49,410.37 

Advertising & announcements  1,038.00  9,797.00  2,135.00  -    -    -    -   

Teaching resources  80,119.00  445,700.58  466,124.33  -    1,187,055.34  695,271.71  491,783.63 
Rent (inc. staff accomm.)  -    16,046.80  23,518.50  1,705.69  -    -    -   
Travel expenses  4,100.00  34,211.11  268,568.79  57,785.78  99,297.61  38,439.50  60,858.11 
Financial assistance to students  -    -    -    -    -    -    -   
Others  205,213.30  57,197.40  128,306.35  887,775.80  22,156.15  22,156.15  -   
Capital  610,376.25  76,890.05  533,486.20 
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  42,820.00  123,286.00  75,712.25  426,230.64  610,376.25  76,890.05  533,486.20 
Staff Development  -    -    -    -    -    -    -   
Others  -    -    -    192,561.44  -    -    -   

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް، ވަިކ ބަޖެޓަކާއެކު ޤާިއމް ކުރެވުނީ 2009 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

FA was formed in 2009 with a separate Budget
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Expenditure by Category for National Law Library )ް64. ނެޝަނަލް ލޯ ލަިއބްރަރީ ގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

NLL 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  3,844,149.20  3,501,211.49  342,937.71 

Salaries and wages  205,899.38  227,977.53  863,767.61  2,571,917.80  2,375,440.93  2,375,440.93  -   

Maintenance of buildings  5,090.00  21,458.00  5,226.25  8,509.00  -    -    -   
Maintenance of equipment  18,662.42  93,060.00  76,481.00  43,122.76  -    -    -   
Utility charges inc. postage  44,889.88  114,019.79  192,872.76  119,272.01  238,504.12  202,040.12  36,464.00 

Advertising & announcements  1,100.00  368,760.00  -    -    1,149,978.91  860,040.06  289,938.85 

Teaching resources  34,954.50  401,649.99  592,556.51  1,024,265.98  54,913.64  43,526.78  11,386.86 
Rent (inc. staff accomm.)  1,284.00  -    -    -    -    -   
Travel expenses  13,213.31  23,617.52  14,181.10  25,623.68  23,457.00  18,468.00  4,989.00 
Financial assistance to students  -    -    -    -    -    -    -   
Others  123,049.12  226,632.09  177,445.35  89,719.61  1,854.60  1,695.60  159.00 
Capital  16,424.98  16,424.98  -   
Construction (Infrastructure)  -    -    -    -    -    -   
Equipment, Furniture & Books  78,504.70  7,850.00  15,700.00  30,915.28  16,424.98  16,424.98  -   
Staff Development  -    -    -    1,900.00  -    -    -   
Others  -    -    848.00  -    -    -   

Expenditure by Category for Faculty of Science )ް65. ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސްގެ ޚަރަދު )މަިއގަނޑު ބަިއތައް ވަިކނ

FACULTY OF SCIENCE 2009 2010 2011 2012 2013 
Total

2013 
from Govt

2013 
from other

Recurrent  47,126.35  45,514.76  1,611.59 

Salaries and wages  45,514.76  45,514.76  -   

Maintenance of buildings  -    -    -   

Maintenance of equipment  -    -    -   

Utility charges inc. postage  1,611.59  -    1,611.59 

Advertising & announcements  -    -    -   

Teaching resources  -    -    -   

Rent (inc. staff accomm.)  -    -    -   

Travel expenses  -    -    -   

Financial assistance to students  -    -    -   

Others  -    -    -   

Capital  -    -    -   
Construction (Infrastructure)  -    -    -   

Equipment, Furniture & Books  -    -    -   

Staff Development  -    -    -   

Others  -    -    -   

ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް، ވަިކ ބަޖެޓަކާއެކު ޤާިއމް ކުރެވުނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

FS was formed in 2013 with a separate Budget
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Report on determination of the carrying 
amounts of assets, liabilities and equity of 
Maldives National University as at 31st De-
cember 2012.

To
   Mr. Hussain Haleem 
   Deputy Vice Chancellor 
   Maldives National University 
   Male’, Maldives

We have performed the standard procedures 
enumerated below with respect to the determination 
of carrying amounts of assets, equity and liabilities 
of Maldives National University (the University) as 
at 31st  December 2012, in accordance with clause 
3.3 of the contract no. A-MNU-FM/2012/204, on 
valuation of assets, dated 22nd October 2012.  The 
procedures were performed solely to assist you in 
determining the carrying amounts in the Balance 
Sheet of Maldives National University as at 31st 
December 2012, and are summarised as follows:

1.  Checked the valuation reports issued on the 
letterhead of Kanti  Karamsey & Co., approved 
valuers, to ascertain the values of property, plant 
and equipment as at 5th November 2012.

2.  Checked invoices and payment vouchers, 
pertaining to property, plant and equipment 
purchased during the period 5th  November 2012 
to 31st  December 2012 (the Period), to validate 
additions during the Period.

3.  Checked depreciation calculation for property, 
plant and equipment for the Period, to enable us to 
determine their carrying value as at 31st December 
2012.

4.  The carrying value of property, plant and 
equipment purchased during the Period were added 
to the respective values as at 5th November 2012, to 
determine the carrying value of property, plant and 
equipment as at 31st December 2012.

5.   Obtained balance confirmation for bank account 
balances as at 31st December 2012, from Bank of 
Maldives Plc and Maldives Monetary Authority, and 
compared confirmed balances with book balances, to 
ascertain bank balances as at 31st December 2012.

6.  Checked petty cash statement and cash registers 
maintained by the University, to determine petty 
cash and cash balance as at 31st December 2012.

7.  Checked revenue forms prepared for the three 
month period ended 31st December 2012, to 
determine the auditorium hire dues, exam fees and 
course fees receivable as at 31st  December 2012.

8. Checked the Income Register, maintained in the 
Revenue Section of the University, from 1st January 
2013 to 31st  March 2013, to identify unrecorded 
revenue earned during the year ended 31st December 
2012.

9.  Obtained details of liabilities as at 31st December 
2012.

10. Checked payment vouchers, from 1st January 
2013 to 31st March 2013, to ensure that there are 
no instances of unrecorded liabilities as at 31st 
December 2012, settled during the succeeding year.

11. Obtained the financial statements as at 31st  
December 2012, prepared by the University and 
presented to the Auditor General’s office for audit, to 
identify other assets and liabilities to be considered 
for determining the carrying amount of total assets 
and liabilities as at 31st December 2012.

12. Compiled a statement reflecting amounts of 
assets, equity and liabilities as at 31st December 
2012.

އެސެޓް ވެލުއޭޝަން، 2013
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We report our findings/conclusions below:

i)  With respect to item 1, the values of property, 
plant and equipment as at 5th November 2012 was 
determined.

ii)  With respect to item 2, no exceptions noted.

iii)  With respect to item 3, the University has not 
adopted a depreciation policy and accordingly no 
depreciation has been charged on the property, plant 
and equipment during the period 05th November 
2012 to 31st December 2012.

iv)  With  respect  to  item  4,  the  carrying  value  
of  property,  plant  and  equipment  as  at  31st 
December 2012 is stated in Annexure I.

v)  With respect to item 5, we have not received the 
balance confirmation as at 31st  December 2012 for 
current accounts at Maldives Monetary Authority. 
We were, therefore, unable to ascertain the accuracy 
on the carrying amount of current accounts at 
Maldives Monetary Authority. Subsequently, we 
have incorporated the carrying amount disclosed in 
the University’s financial statements referred in item 
11.

vi) With respect to item 6, we were not provided with 
cash registers and petty cash statements or a list of 
cash balances pertaining to the campuses or centers 
of the University, duly certified by the Management 
of the University, due to which we were unable to 
ascertain the cash balances at respective campuses 
or centers of the University. The cash balances 
incorporated in the statement referred in item 
12, reflects the amounts disclosed in the financial 
statements referred in item 11.

vii) With respect to item 7, the breakup of dues 
receivable is stated in Annexure II. 

viii)  With respect to item 8, no exceptions noted.

 ix)  With respect to item 9, we were not provided 
with a list of outstanding liabilities of the University 
as at 31st December 2012. We were therefore unable 
to determine the liabilities of the University as at 
31st December 2012.

x)  With respect to item 10, no exceptions noted.

xi)  With respect to item 11, refundable campus de-
posits from students for MVR 8,800 identified. 

xii) With respect to item 12, the carrying amount of 
assets, liabilities and equity are stated in Annexure 
III.

Because the above procedures do not constitute ei-
ther an audit or a review made in accordance with 
International Standards on Auditing or International 
Standards on Review Engagements, we do not ex-
press any assurance on the carrying amounts of as-
sets, liabilities and equity of Maldives National Uni-
versity as at 31st December 2012.

Had we performed additional procedures or had we 
performed an audit or review of the financial state-
ments in accordance with International Standards 
on Auditing or International Standards on Review 
Engagements, other matters might have come to our 
attention that would have been reported to you.

Our report is solely for the purpose set forth in the 
first paragraph of this report and for your information 
and is not to be used for any other purpose or to be 
distributed to any other parties. This report relates 
only to the carrying amounts of assets, liabilities and 
equity of Maldives National University as at 31st 
December 2012 and does not extend to any financial 
statements of the University, taken as a whole.

Fareeha Shareef
Managing Partner

FJS ASSOCIATES
Chartered Accountants

Date: 20 October 2013

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 85

Annual Report MNU 2013.indd   87 6/6/2014   8:16:41 PM



ANNEXURE I

Carrying value of property, plant and equipment as at 31 December 2012
(All amounts in Maldivian Rufiyaa)

Property
Machinery 

&
equipment

Fixtures and
Furniture Other assets Total

Faculty of Arts
Revalued cost as on 5th November 2012 1,499,400 345,416 135,524 - 1,980,340
Additions - 18,608 - - 18,608
Faculty of Shariah and Law
Revalued cost as on 5th November 2012 2,227,680 - 24,520 - 2,252,200
Additions - - - - -
Open Learning Centre
Revalued cost as on 5th November 2012 2,227,680 362,510 149,689 - 2,739,879
Additions - - 18,390 - 18,390
Faculty of Islamic Studies
Revalued cost as on 5th November 2012 18,816,000 429,544 136,786 - 19,382,330
Additions - 10,865 - - 10,865
Faculty of Health Science
Revalued cost as on 5th November 2012 139,615,108 863,582 311,797 - 140,790,487
Additions - - - - -
Central Administration
Revalued cost as on 5th November 2012 85,967,070 2,475,975 3,033,260 267,192 91,743,497
Additions - 44,695 9,741 80,727 135,163
Faculty of Management and Computing
Revalued cost as on 5th November 2012 28,461,600 2,264,104 540,751 - 31,266,455
Additions - 12,333 - 3,074 15,407
Kulhudhufushi Dhanal & Campus
Revalued cost as on 5th November 2012 23,584,648 481,942 1,406,607 1,119,640 26,592,837
Additions - 49,000 - - 49,000
Faculty of Hospitality & Tourism Studies
Revalued cost as on 5th November 2012 24,028,165 1,228,328 - - 25,256,493
Additions - - - - -
Thinadhoo Campus and Dhanaal
Revalued cost as on 5th November 2012 6,037,488 536,718 864,852 1,625 7,440,683
Additions - - - - -
Hithadhoo Campus and Dhanaal
Revalued cost as on 5th November 2012 16,026,580 1,522,766 915,524 - 18,464,870
Additions - - - - -
Faculty of Education
Revalued cost as on 5th November 2012 66,354,409 1,433,440 1,017,732 8,613 68,814,194
Additions - 9,869 43,512 - 53,381
Centre for Maritime Studies
Revalued cost as on 5th November 2012 5,536,600 525,367 216,226 - 6,278,193
Additions - - - - -
Carrying value as on 31 December 2012 420,382,428 12,615,062 8,824,911 1,480,871 443,303,272
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ANNEXURE II

Breakup of dues receivable as at 31 December 2012
(All amounts in Maldivian Rufiyaa)

Educational Development Centre (Lecture hall fee) 1,000
Human Rights Commission 1,000
Ministry of Human Resource, Youth & Sports 73,613

Universal Enterprises Private Limited 1,000
Ministry of Education 4,100
Ministry of Health and Family 424,567
Ali Haafiz 800
CPA Maldives 600
CIMA exam fee 74,690
Anti Corruption Commission 4,000
Department of Higher Education 234,000
Department of National Planning 37,300
Ministry of Environment and Energy 750
Dhivehi Bahuge Academy 375
State Trading Organisation Plc. 15,000

872,795

ANNEXURE III

Carrying amount of assets, liabilities and equity as at 31 December 2012
(All amounts in Maldivian Rufiyaa)

ASSETS
Non-current assets

Property, plant and equipment 443,303,272

443,303,272

Current assets
Other receivables 872,795

Cash and cash equivalents 41,428,120

42,300,915

Total assets A 485,604,187

EQUITY AND LIABILITIES

Equity A–B 485,595,387

Current liabilities
Other payables 8,800

Total liabilities B 8,800

Total equity and liabilities 485,604,187
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ޔުިނވަރިސޓީގެ ކެމްޕަސްތައް

އެއީ  ިހނގައެވެ.  ސަރަޙައްދެއްގަިއ  ފަސް  ރާއްޖޭގެ  ކެމްޕަސްތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

މާލޭ  އާިއ  ސ.ިހތަދޫ  ިތނަދޫގައާިއ  ގދ.  ގަމުގައާިއ  ލ.  އާިއ  ކުޅުދުއްފުށީގަިއ  ހ.ދ. 

ސަރަޙައްދުގަިއ  މާލޭ  މާލޭގައެވެ.  ހުންނަނީ  ކެމްޕަސް  ިގނަ  އެންމެ  ސަރަޙައްދުގައެވެ. 

މާލޭގަިއ  ިހނގަމުންދެއެވެ.  މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް  ފޯރ  ިވިލިގލީގަިއ، ސެންޓަރ  ިހމެނޭ 

ހުންނަ ކެމްޕަސްތައް ިތރީގަިއ އެވަނީއެވެ.

އޭ ބްލޮކް: މަރުކަޒީ ިއދާރާ، ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް، ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ • 

ޓެކްނޯލޮޖީ.

ބީ ބްލޮކް: ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން. )އަމީނީ ިބލްިޑންގ އާ ޖެިހގެން(• 

ސީ ބްލޮކް: ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން، އަމީނީ ިބލްިޑންގް• 

ޑީ ބްލޮކް: ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން، ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް  ސްޓަޑީޒް• 

އީ ބްލޮކް: ކުރީގެ އެފް.އީ.ޓީ )ިމހާރުގެ ޕޮލީޓެކްިނކް(• 

އެފް ބްލޮކް: ދަިރވަރުންގެ ދަނާލު• 

ޖީ ބްލޮކް: ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ސެންޓަރ • 

ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ، ދަިރވަރުންނާ ބެހޭ އޮފީސްތައް

އެޗް. ބްލޮކް: މަރުކަޒީ ލަިއބްރަރީ• 

އެމް. ބްލޮކް: ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ• 

އެން. ބްލޮކް: އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލް / އެފް.އެމް.ސީ• 

އެސް. ބްލޮކް: ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް• 

ޓީ. ބްލޮކް: ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓަިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒް، ސޯސަންގެ• 
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ފާހަގަކޮށްފަިއ  ނޫކުލަިއން  ޗާޓުގަިއ  ކަނާތްފަރާތުގަިއވާ 

ހުންނަ  ކެމްޕަސްތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އެވަނީ 

މާލެ/ ކުޅުދުއްފުށްޓާިއ،  ހދ.  އެއީ  ސަރަޙައްދުތަކެވެ. 

ިވިލިގނިލއާިއ ލ.ގަމާިއ ގދ.ިތނަދޫ އާިއ ސ.ިހތަދޫއެެވެ. 

ކައުންިސލުން  ޔުިނވަރިސޓީ  އަހަރު،  ވަނަ   2013

އެއް  ކެމްޕަސް  ދޭތެރޭގަިއ  މާލެއާ  ކުޅުދުއްފުށްޓާިއ 

ޤާިއމްކުރުމަށް ިނންމާފަިއ ވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާިއމްކުރާނޭ 

 2014 ނަމަވެސް،  ނުވެއެވެ.  ކަނޑައަޅާފައެއް  ރަށެއް 

ވަނައަހަރުގަިއ އެ ރަށެއް ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

ރަތްކުލަިއން ފާހަގަކޮށްފަިއ އެވަނީ ސެންޓަރ   

ސެންޓަރުތައް  އައުޓްރީޗް  ލާރިނންގެ  އޯޕަން  ފޯރ 

ިދވެިހރާއްޖެއަކީ  ރަށްރަށެވެ.  ހަމަޖެިހފަިއވާ  ޤާިއމްކުރަން 

އެކުލެިވގެންވާ  މައްޗަށް  ރަށްތަކެއްގެ  ޖަޒީރާ 

ިގނަބަޔަކު  ބޭނުންވާ  ތައުލީމަށް  މަތީ  ގައުމަކަށްވެފަިއ، 

ރަށްރަށުގަިއ  އެިކ  ރާއްޖޭގެ  ިދިރއުޅެނީ  ވަޒަންވެިރވެ 

ކެމްޕަސްތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ކަމަށްވީނަމަވެސް، 

މަދު  ިނސްބަތުން  ގާިއމުވެފަިއވަނީ  އަތޮޅުތެރޭގަިއ 

ކުޑަ  ވަރަށް  ސެންޓަރުތަކަކީ  އައުޓްރީޗް  ރަށެއްގައެވެ. 

ފަށަިއގަނެވޭ  ިކޔަވަިއދޭން  އަކާއެކު  ިއންވެސްޓްމަންޓް 

ޤާިއމްކުރަން  ިމވަޤުތަށް  ިމތަންތަން  މަރުކަޒެކެވެ. 

ގއ.ިވިލިގނޔާިއ  ރ.ދުވާފަރާިއ،  ހަމަޖެިހފަިއވަނީ 

 2013 ތެރެިއން  ތަނުގެ  ިތން  ިމ  ޏ.ފުވައްމުލަކުގައެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ޤާިއމްކޮށްފަިއވަނީ ގއ.ިވިލިގނލީގެ އައުޓްރީޗް 

ސެންޓަރެވެ. އަނެއް ދެ ރަށުގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް 

ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

އައުޓްރީޗް  ވެސް،  ރަށަކުން  ކޮންމެ   

ހުށަހެިޅދާނެއެވެ. އެިދ  ޤާިއމްކޮށްިދނުމަށް  ސެންޓަރެއް 

މުއައްސަސާއެއް  ދައުލަތުގެ  ހުިރ  ރަށެއްގަިއ  ހުށަހަޅާނީ 

ކްލަބު/ޖަމްިއއްޔާއެއް  ވެފަިއވާ  ރަިޖސްޓްރީ  ނުވަތަ 

ޖާގަ  ޤާިއމްކުރާނޭ  ސެންޓަރު  މެދުވެިރކޮށެވެ. 

ޕްރޮޕޯސަލް  އެިދ  ިމކަމަށް  ހަމަޖައްސަިއދެނީވެސް 

ސެންޓަރުތަކަކީ  އައުޓްރީޗް  ފަރާތަކުންނެވެ.  ހުށަހަޅާ 

ިޑމާންޑް  ކޯސްތަކުގެ  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ިހންގާ  ޤާިއމްވެ، 

ގޮތެއްގަިއ  ދާިއމީ  ިމއީ  ތަންތަނެވެ.  އުިވދާނޭ  ނެތުމުން 

ޔުިނވަރިސޓީ “ވަޒަންވެިރވާ” ތަންތަނެއް ނޫނެވެ.
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90 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ޔުިނވަރިސޓީގެ ިއސް ިހންގުންތެިރން

ޑރ ޙަސަން ޙަމީދު
ވަިއސް ޗާންސެލަރ 

ޙުސަިއން ޙަލީމް
ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ

)އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން އެންޑް ިފނޭންސް(

އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު
ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ

)ިއންފޮމޭޝަން އެންޑް ިއނޮވޭޝަން(

ރާިމޒް ޢަލީ
ވެިރޔާ

ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރިނންގ

ޑރ މުޢާިޥޔަތު މުޙައްމަދު
ޑީން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮަޖީ

ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް
ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ

)އެކެޑެިމކް އެފެއަރޒް(

ޝާިޠފް ޢަލީ
ޑީން

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްިޕއުިޓންގ

އާިއޝަތު ޢަލީ
ރެިޖސްޓްރަރ

އާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް
ޑީން

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް

ޒީނާޒް ޙުސަިއން
ޑީން، ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓެިލޓީ

އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒް

ޑރ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ޑީން 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
ޑީން، 

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

އައްޝަިއޚް ޢަލީ ޒާިހރު
ޑީން 

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިކް ސްޓަޑީޒް

ިއބްރާހީމް ފަިއސަލް
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ
ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް

ކެޕްޓަން ޤާިސމް މުޙައްމަދުފުޅު
ވެިރޔާ

ސެންޓަރ ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް

މުޙައްމަދު ޝަމީމް
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ
ިތނަދޫ ކެމްޕަސް

މުޙައްމަދު ޖަމީލް
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ
ިހތަދޫ ކެމްޕަސް

ޝާިމލާ ޢަބްދުهللا
ޑީން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން
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