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އަހަރީ ިރޕޯޓު ގެ ފެށުން 

ކޮންމެ  ިހންމަވާފަިއވާ  އަޖަިއބެކެވެ.  ހެއްދެވުމަކީ  ކޮންމެ  ވާ  ކައުނުގަިއ 

ިހންމެވުމަކީ އޭގަިއ އަންތަރީސްކަން ިހމެިނގެންވާ ކަމެކެވެ. އާލަމްތަކުގެވެިރ 

މާތްރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް އަމުރުކުރައްވާފަިއވަނީ އެ އެއްޗެިތ ހައްދަވަިއ 

ހޯދަިއ  ިހންމެވުންތައް  ިހންމަވާފަިއވާ  ގޮތްތަކާިއ،  ިމންވަރުކުރައްވާފަިއވާ 

ދަސްކުރުމުން  އުނގެިނ  ހޯދަިއބަލަިއ  ދަސްކުރުމަށެވެ.  އުނގެިނ  ބަލަިއ، 

ގެ  هللا  ކީިރިތ  އެ  ހަމަ  ވެގެންދަނީ  ިހންމެވުންތައް  ހެއްދެވުންތަކާިއ  އެ 

ފަދަ  އަޖަިއބުޚާނާއެއް  ފުިރހަމަކަމުގެ  ފުިރގެންވާ،  ކުޅަދުންވަންތަކަމުން 

ިނޒާމަކަށެވެ. ތަދުބީރުބޮޑެވެ. އެިއން ިއބުރަތާިއ މަންފާތައް ހޯދަިއ، ިއންސާނީ 

އަންގަވާފަިއވެއެވެ.   ކުިރއެރުވުމަށް  ވެިށތަރައްޤީކޮށް  ިފކުރާިއ  ނަސްލާިއ 

ވޭތުވެ ިދޔަ އަހަރު، 2015 ވަނަ އަހަރު، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ 

ގެ އެންމެހާ ފެކަލްޓީތަކުންނާިއ ސެންޓަރުތަކުން ިދވެިހ ރައްިޔތުންނަށާިއ، 

ިމ  އަިދ  ިދނުމުގަިއ،  ިޚދްމަތައް  ިގނަގުނަ  ދެވުނު  ފަރާތްތަކަށް،  އެންމެހާ 

ހާިސލުކުޅައުމުގަިއ،  ކުިރއެރުމެއް  ކޮންމެ  ގެނެިވފަިއވާ  ޔުިނވަރިސޓީއަށް 

އެ  ިލބުނުކަމަށްޓަކަިއ،  ވާިގވެވޮިޑގަތުން  ރަސްކަންފުޅުން  هللاގެ  ކީިރިތ 

ކަލާނގެ ހަޒުރަތަށް ހަމްދާިއ ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަިދ ިއންސާނުންނަށް ތެދުމަގު 

ދެއްކެވުމަށްޓަކަިއ އެކަލާނގެ ފޮނުއްިވ އެންމެހާ ނަބީންނާިއ ރަސޫލުންނަށް، 

ނަބީކަލޭގެފަނުންގެ  މުހައްމަދު  ރަސޫލާ  އުއްމަތުގެ  ިމ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަިކން 

އެދުޢާ  އަިދ  ދުއާކުރަމެވެ.  އެިދ  ލެއްވުން  ސަލާން  ސަލަވާތާިއ  މައްޗަށް 

ފަށްކުރަމެވެ.   މައްޗަށް  އަސްހާބުންގެ  އާލުންނާިއ  ކަލޭގެފާނުންގެ  އެ 

ިމ  އަހަރު  ިނިމިދޔަ  ިމ  ވާިޖބަކީ،  އުފާވެިރ  އަޅުގަނޑުގެ  ިމިހސާބުން 

ރައްިޔތުންނަށް  ިޚދްމަތްތައް  ގުނަ  ިގނަ  ދީފަިއވާ  ޔުިނވަިސޓީިއން 

ދެއްިވ  އެހީފުޅުތަކަށާިއ،  ދެއްިވ  ސަރުކާރުން  ިދވެިހ  ފޯރުކޮށްިދނުމުގަިއ، 

އެއްބާރުލެއްވުންތަކަށްޓަކަިއ، ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ އޮނަރަބްލް 

ޢަބްދުهللا ޔާިމންއަށް ިއޚްލާސްތެިރކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވުމެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، 

ދެއްިވ ލަފާފުޅުތަކަށާިއ އެހީތެިރކަމަށާިއ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކަިއ، މަތީ ތަޢުލީމާ 

ބެހޭ ވަޒީރު އޮނަރަބްލް ޑރ ޢާިއޝަތު ިޝހާމަށާިއ، އެންމެހާ ވަޒީރުންނަށް، 

ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބްލް  ިފނޭންސް  އޮފް  ިމިނސްޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް،  ވަިކން 

ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުިސންގ  އޮފް  ިމިނސްޓަރ  ިޖހާދަށާިއ، 

އޮނަރަބްލް ޑރ. މުހައްމަދު މުިޢއްޒް އަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދެންނެވުމެވެ. ހަމަ 

އެ ނޭވަިއގަިއ، ިމ ޔުިނވަރިސޓީގެ ވެިރންނާިއ، ޑީނުންނާިއ، މަރުކަޒުތަކުގެ 

މުއައްިޒފުން  ިއދާރީ  އެިކއެިކ  އުސްތާޒުންނާިއ  އެންމެހާ  ވެިރންނާިއ، 

ކުރެއްިވ ިމންނެތް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ިހފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގަިއ، ޔުިނވަރިސޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ 

ޑރ މުޙައްމަދު ޒާިހރު ހުސަިއން އާިއ، ކުރީގެ ވަިއސް ޗާންސެލަރ، ޑރ 

ޑރ.  ޗާންސެލަރ  ވަިއސް  ިމހާރުގެ  އަިދ  ނަންފުޅު،  ގެ  ޙަމީދު  ޙަސަން 

ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް އާިއ، ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ިނޒާމު  ތަޢުލީމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ޔުިނވަރިސޓީއަކީ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

އުފައްދަިއ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކުގެ ތެރެިއން، މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުހަލާއާ 

ހަމައަށް ިދއުމުން، ތަޢުލީމުގެ ތަރައްޤީގެ ދެވަނަ ިދހަ އަހަރުގެ މަޝްރޫޢުގެ 

ތެރެިއން، 1998 ގަިއ ޤާިއމުކުިރ ޔުިނވަރިސޓީއެކެވެ. ޙާލަތަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، 

އެވެ.  ކޮލެޖު”  މަތީތަޢުލީމުގެ  “ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ނަމަކީ  ކީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

ދައުލަތުގެ  އުފެއްިދ،  ބާރާއެކު  ދޫކުރުމުގެ  ިޑގްރީ  ިދނުމަށް،  ތަޢުލީމު  މަތީ 

މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒެކެވެ. އެ ކޮލެޖުގެ ވެސް، އަިދ ޔުިނވަރިސޓީގެވެސް 

ގޮތުގަިއ  ޤައުމެއްގެ  ިއސްލާމީ  ިމިނވަން  ފުިރހަމަ  ިދވެިހރާއްޖޭ  މަޤްސަދަކީ 

ިއންސާނީ  ރޮނގުތަކުން  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމުގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާިއ، 

ިދރާސީ،  ިޢލްމީ،  ިފކުރީ،  މުޖްތަމަޢުގެ  ިދވެިހ  ތަރައްޤީކުރުމާިއ،  ވަސީލަތް 

ތަރުވަބީ ޤާިބލުކަން، މަތީ ފަންިތތަކަށް އުފުލުމާިއ، އުފުލަމުން ގެންިދއުމާިއ، 

ިޢލްމު  އުފައްދަިއ،  ިޢލްމު  ިޢލްމަށްޓަކަިއ،  ިޢލްމު  އަިދ  އެކަންކަމަށްޓަކަިއ، 

ޚާއްޞަކޮށް،  ވަިކން  ފަތުރަިއ،  ިޢލްމު  ރައްކާތެިރކޮށް،  ިޢލްމު  ހޯދަިއ، 

ިދވެިހންގެ، އާއްމުކޮށް، މުިޅ ިއންސާނީ ނަސްލުގެ ތަހްޒީބާިއ ތަމައްދުނުގެ 



4 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  ގޮތްތަކުން  މަންފާކުރަިނިވ  ލާބަޔާިއ  ކުިރމަގަށް 

މަޤްސަދު ފާހަގަކޮށް، ހަނދާން އާކުރުމަކީ ވަރަށް މުިހންމު ކަމެކެވެ. މަޤްސަދަކީ 

އަބަދުވެސް، އެ ކަނޑައެޅޭ ވަގުތު، ިޒންމާތަކަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ އެއްޗެކެވެ. 

އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މަސައްކަތް ފަށާނީ އަިދ 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މަސައްކަތް ިނންމާލަނީ، ތަން އުފެއްިދ މަޤްސަދާިއ، 

އެ ކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގަިއ އެޅޭ ިޒންމާތައް ހަނދުމަކުރުންމަތީގައެވެ. 

ިއޖްިތމާޢީ  ިއޤްިތޞާދީ،  ޤައުމުގެ  ވަރުގަދަކުރުން:  ބަިއ  ގެ  ިރސަރޗް 

ތަރައްޤީއަށާިއ ސަގާފީ ިފކުރީ މުއްސަނިދކަން ކުިރއަރުވަިއ ތަރައްޤީކުރުމަށް 

އަމާޒު ިހފުމަކީ ިމ ޔުިނވަރިސޓީިއން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަށްޓަކަިއ، 

އެންމެ ފުރަތަމަވެސް، އަިދ ކަމުގެ ތެރެިއންވެސް، އަިދ އެންމެ ފަހުންވެސް، 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ  ިބނާކޮށް،  މައްޗަށް  އެ  ިސޔާސަތުތައް،  ޤައުމީ 

ގެ  ޔުިނވަރިސޓީ  ޤައުމީ  ިދރާސާކުރުމަކީ  ފެންވަރަށް،  ބަރޯސާވެވޭ 

 2013 ކަމަށްޓަކަިއ،  އެ  ކުރަންޖެިހފަިއވާކަމެކެވެ.  ހަިއިސއްޔަތުން، 

ިރސާޗް  ގްރެޖުއޭޓް  “ޕޯސްޓު  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އުފެއްިދ،  ފަހުކޮޅު  ިއގެ 

ދާިއރާތަކާ  ިއދާރާތަކާިއ  ގުޅުންހުިރ  ފުޅާކޮށް،  މަސައްކަތް  ގެ  ސެންޓަރ”، 

ވަނީ  ނަމަށް،  ގެ  ސެންޓަރ”  ިރސާޗް  “އެމްއެންޔޫ  ނަން  ިވއުގަކޮށް، 

މަޤްސަދަށް  އޭގެ  މަސައްކަތް  ިރސާޗްގެ  ފެިށފަިއވާ  ބަދަލުކުރެިވފައެވެ. 

ިމހާރު  ގެންިދއުމަކީ  ކުިރޔަށް  ފެންވަރަށް  އަިދ  ިމންވަރަށް  ވާިސލުވެވޭ 

އެިކ  ސެންޓަރުންނާިއ  ިރސާޗް  އެމްއެންޔޫ  މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރެވެމުންދާ 

ފަންތީގަިއ  ފަރުދީ  ދަިރވަރުންގެ  ލެކްޗަރާިއންނާިއ  އަިދ  ފެކަލްޓީތަކުންނާިއ 

ވެސް ިރސާޗަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެވެން ޖެހެއެވެ. އަިދ އެ ިމސްރާބަށް 

ލާިޒމުކަމެކެވެ.  ޔުިނވަރިސޓީއަށް  ހުރުމަކީ  ިހިފފަިއ  ިމސްރާބު  މަސައްކަތް 

އަބަދުވެސް މަޤްސަދު ދެިމއޮތުން: ޤައުމު ިބނާކުރުމަށާިއ ިދވެިހ ފަރުދުންގެ 

ކޮންމެ  ޖެިހއްޖެ  ބޭނުން  ގޮތުން،  ތަމްރީނުގެ  ތަޢްލީމާިއ  ކުިރއެރުމަށް، 

މަޤްސަދެވެ.  އުފެއްިދ  ޔުިނވަރިސޓީ  ިމ  ިދނުމަކީ،  ިއޖާބަ  ިހނދެއްގަިއ، 

މަސައްކަތްތައް  އެ  ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  ކަމަށް  އެ 

ކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރެވޭ ިއންިތޒާމުތަކާިއ، ވަސީލަތްތައް ބަހާލަިއ، އަތުރާލެވޭ 

ފަހަރެއްގަިއވެސް،  ވައްޓަފާިޅތަކަކީ  ރޭވުންތަކާިއ  މަސައްކަތުގެ  ގޮތްތަކާިއ، 

ޔުިނވަރިސޓީގެ މަޤްސަދެއް ނޫނެވެ. އެ ވަގުތަކަށް ކުރެވޭތޯ ރޭިވ ރޭވުމެވެ. 

ރޭވުމެކެވެ.  ނުވާނޭ  ވެގެން  ހުރަހަކަށް  އެޅޭ  މަޤްސަދަށް  ރޭވުންތަކަކީ  އެ 

ފުިރހަމަ  ފުޅާކޮށް  ހަލުިވކޮށް  ިއތުރަށް  ހާިސލުކުރުން  މަޤްސަދު  އެއީ  އަިދ 

ޖެިހއްޖެ  ގެންނަން  ބަދަލެއް،  ކޮންމެ  ޖެިހއްޖެ  ގެންނަން  ކުރުމަށްޓަކަިއ 

ކޮންމެ ިހނދެއްގަިއ، ގެންނަން ޖެހޭ ރޭވުމެކެވެ. އެިއން އެއްވެސް ރޭވުމަކީ 

ިއނޮވޭޓުކުރަން  އަބަދުމެ  ނޫނެވެ.  ރޭވުމެއް  ިލޔެިވފަިއވާނެ  ިހލަިއގަިއ 

ޤައުމީ  ިހނގަމުންދާނީ،  ޔުިނވަރިސޓީ  ިމ  ގޮތުން،  އެ  ރޭވުމެކެވެ.  ޖެހޭނެ 

ތަރައްޤީއަށް  ތަރުބަވީ  ިފކުރީ  މުޖްތަމަޢުގެ  ިއސްކަންދޭ،  އަށް  ތަރައްޤީ 

ގޮތުގައެވެ.  ޔުިނވަރިސޓީއެއްގެ  ފަިހ”  “ދަިރވަރުންނަށް  އަމާޒުިހފާފަިއވާ، 

އެ  ފެކަލްޓީއެއްވެސް،  ކޮންމެ  ސްޓްރެޓަޖީއަކީ،  އަސާސީ  ިހންގުމުގެ 

ޤައުމީ  ގުޅޭ  ރޮނގުތަކާ  އެ  ރޮނގުތަކުން،  ހުިރ  ޤާިބލުކަން  ފެކަލްޓީއެއްގެ 

ޤައުމީ  ގުިޅގެން،  ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރާ  އަިދ  މުއައްސަސާތަކާ  ިއދަރާތަކާިއ 

ކުިރއެރުވުމަށް  ިސޔާސަތުތައް  އެ  އަިދ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ިސޔާސަތުތައް 

ޔުިނވަިސޓީގެ  ގޮތުން  އެ  ދާނެއެވެ.  ވެގެން  ކަމުގަިއ  ކުރުން  މަސައްކަތް 

ޤައުމީ  ހަރަކާތްތައް  ިދރާސާތަކާިއ  ތަމްރީނުތަކާިއ،  ިކޔަވަިއިދނުންތަކާިއ، 

ރޫހު އާލާކުރުމާިއ ިއޤްިތސާދީ ިއޖްިތމާއީ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުވެގެން ދާނެއެވެ. 

ފެކަލްޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2015 ވަރުގަދަވުން:  ރޮނގުން  ހޮސްިޕޓަިލޓީ 

ިއންިޑއާ  ވަނީ،  އަށް  ސްޓަޑީޒް  ޓޫިރޒަމް  އެންޑް  ހޮސްިޕޓަިލޓީ  އޮފް 

ސަރުކާރުން އަޅަިއިދން 8 ބުރީގެ އާ ިއމަރާތް ހަވާލުކުރެިވފައެވ. އެއީ އެ 

ސަބަބުން  ކަމުގެ  އެ  ކުިރއެރުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ގެނެވުނު  ފެކަލްޓީއަށް 

އޮތްތާގަިއ،  ކުިރޔަށް  އަިދ  ިދޔައެވެ.  ިއތުރުވެގެން  އަދަދު  ގެ  ދަިރވަރުން 

ރޮނގުތަކުން  އެިކ  ބާވަތާިއ،  އަދަދާިއ  ކޯސްތަކުގެ  އަދާިއ،  ދަިރވަރުންގެ 

އަންނާނެއެވެ. ކުިރއެރުންތައް  ރޮނގުތަކުން  ފަދަ  ިދރާސާކުރުން 

ފެށޭނެއެވެ.  ިހންގަން  ވަނައަހަރު   2016 ވެސް  ބަިއ  ހޮޓާ  ިއމާރާތުގެ  އެ 

 

ތަޢްލީމާިއ ިސއްޙަތުގެ ދާިއރާއަށް ދެވޭ ިއސްކަން: ތަޢުލީމީ ދާިއރާއާިއ ިސއްޙީ 

ދާިއރާގެ ިޚދްމަތްތެިރން ތަމްރީނުކުރުމަކީ ޔުިނވަރިސޓީން އެންމެ ިއސްކަންދޭ 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ިހމެނޭ ދެ ކަންތަކެވެ. މުދައްިރސުންނާިއ ނަރުހުން 

ޤާިއމުކުރުމުގެ  ކޮލެޖެއް  މެިޑކަލް  ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ  ޚާއްސަކުރެިވގެންވެއެވެ. 

ސަރުކާރުން  ވަނައަހަރު   2002 ގުިޅގެން،  ފަރާތަކާ  ބޭރުގެ  މަސައްކަތް، 
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ޔުިނވަރިސޓީިއން  މަސައްކަތް  އެ  ބަދަލުވެ،  ިޚޔާލު  އެ  ކުރައްވާފަިއވެއެވެ. 

އަިމއްލައަށް ކުރުމަށްޓަކަިއ، 2014 ވަނައަހަރު ިދރާސާ ިރޕޯޓެއް ހެިދފަިއ ވެއެވެ. 

މެިޑކަލް ކޮލެޖެއްގެ މަސައްކަތަކީ ޔުިނވަރިސޓީން ިމިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ 

ގުިޅގެން ކުިރޔަށް ގެންދާނެ، ިއސްކަންދޭނޭ ކަމެކެވެ. މެިރންސަިއންސާިއ، 

ިތމާވެއްޓާިއ ިއއާދަކުރެިނިވ ހަކަތަިއގެ ރޮނގަކީ ވެސް ޤައުމުގަިއ ިއސްކަންދެވޭ 

ރޮނގު ރޮނގެވެ. އެ ރޮނގުތަކުންވެސް ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ތަޢުލީމާިއ ިދރާސާގެ 

ރޭިވފަިއވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގެނައުމަށް  ކުިރއެރުންތައް  ިއތުރު  ގޮތުން 

ވަނަ   2000 އުއްމީދު:  ކުރެވޭ  ޤާިބލުކަމަކަށް  ފެންވަރުގެ  ދުިނޔޭގެ 

ިއރު، ރާއްޖޭގަިއ،  އެކަށައެިޅ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 2020 ގެ ތަސައްވުރު  އަހަރު، 

ހޮސްިޕޓަިލޓީގެ ރޮނގުންނާިއ، މެިރން ސަިއންސް ގެ ރޮނގުން ސެންޓަރ 

އޮފް އެކްސެލެންސްގެ ނުވަތަ ދުިނޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފެިސިލޓީ ނުވަތަ ދުިނޔޭގެ 

ފެންވަރުގެ މަރުކަޒު ޤާިއމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަނޑައެޅުން، ސަރުކާރުގެ 

ިސޔާސަތުގެ ތެރޭގަިއ ިމިހނދަށް ިހމެިނގެންވާ ގޮތެއްގެ މަިތން، ހަޤީޤަތަކަށް 

ކުރާނެއެވެ.  މަސައްކަތް  ހުިރހާ  އޮތް  ކުރެވެން  ޔުިނވަރިސޓީން  ހެދުމަށް 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީން ކުރަމުން ގެންދާ މައްސައްކަތުގަިއ ކީިރިތ 

هللا ދަރުމަ ލައްވަވަިއ، އެ މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ތައުފީގު ދެއްވަިއ، ިދވެިހންނަކީ 

މަތީ ފަންތީގެ ިފކުރާިއ ިޢލްމުގަިއ ޝާިމލުވާ، އޭގެ ހެޔޮ މަންފާ ހާިސލުކޮށްގެން 

ިތބޭ ބަޔަކުކަމުގަިއ ލެއްވުން އަިދ ލެހެއްޓެވުން އެިދ ދުޢާކުރަމެވެ. އާމީން!  

މުހައްމަދު ލަޠީފު )ޑރ(

                                  ޗާންސެލަރ
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ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިއތުރުން  ފުޅާކުރުމުގެ  ހުނަރު  ިޢލްމާިއ  ޢާންމުކޮށް 

ޚާއްސަ މަޤްސަދެއްގެ ގޮތުގަިއ ރާއްޖޭގެ ކުިރއެރުމަށް ބޭނުންވާ ދާިއރާތަކުން 

މަތީތަޢުލީމުން މަންފާކުރާނޭގޮތަށް މަތީތަޢުލީމާ ތަމްރީނުިދނުން ިހމެނެއެވެ. 

ކުިރއެރުމަށް  ތަރައްޤީއަށާިއ  ރާއްޖޭގެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2015 އެގޮތުން 

ދައުރެއް  ިއސް  ޔުިނވަރިސޓީ  ޤައުމީ  ިބނާކުރުގަިއ  މީހުން  ބޭނުންވާ 

އަދާކުިރ އަހަރެކެވެ. ިމގޮތުން ިދވެިހރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ވުޒާރާިއން މަދަރުސީ 

ތަޢުލީމުގަިއ ިހމެނޭ ހުިރހާ ޓީޗަރުން ިޑޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ިނންިމ 

ފުިރހަމައަށް  ވަރަށް  ޔުިނވަރިސޓީން  ޤައުމީ  ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ  ިނންމުން 

ބަިއވެިރިވއެވެ. އެގޮތުން ތަމްރީނު ބޭނުންވާ 1200 ޓީޗަރުންނަށް ތަޢުލީމާިއ 

އެބަސްވެިވ  އާއެކު  އެިޑއުކޭޝަން  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ތަމްރީނުިދނުމުގަިއ 

އޯޕަން  ފޯރ  ސެންޓަރ  އެިޑއުކޭޝަންއާިއ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ޓީޗަރުން  ިތިބ  ކަންކޮޅުތަކުގަިއ  ހުިރހާ  ރާއްޖޭގެ  މެދުވެިރކޮށް  ލަރިނންގ 

ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.

ޔުިނވަރިސޓީގެ ިއސް މަޤާމުތައް

2015 ވަނަ އަހަރަކީ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ބަދަލުތަކެއް 

އަިއ އަހަރެކެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލަިއ 9 ވަނަ ދުވަހު ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާހު ގެނެވުނެވެ. 12 ޖުލަިއ 2015 

ވަނަ ދުވަހު ޔުިނވަރިސޓީއަށް އައު ޗާންސެލަރަކާިއ ވަިއސް ޗާންސެލަރެއް 

ކޮލެޖް  މޯލްިޑވްސް  ގަިއ   1998 އޮކްޓޯބަރ   1 ިމއީ  ޢައްޔަނުކުރެވުނެވެ. 

ިހންގުމުގެ  ިމމުއައްސަސާގެ  އުފެދުނުފަހުން  އެިޑއުކޭޝަން  ހަޔަރ  އޮފް 

ވަިއސް  ޑެިޕއުޓީ  ިއތުރުން  މީގެ  ފަހަރެވެ.  ފުރަތަމަ  ބަދަލުިވ  ިއސްވެިރޔާ 

ޗާންސެލަރުންނަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އައެވެ. ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ، 

ޑރ.  ހަމަޖެއްސެވީ  މަޤާމަށް  ފަިއނޭންސްގެ  އެންޑް  އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން 

ހުންނެވީ  ކުިރން  މުޙައްމަދު  މުޔާިވޔަތު  ޑރ.  މުޙައްމަދެވެ.  މުޢާިވޔަތު 

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑީން އަކަށެވެ. ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް 

ޗާންސެލަރ، ިރސާޗް އެންޑް ިއނޮވޭޝަންގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޑރ. ޢަލީ 

ޝަރީފެވެ. ޑރ. ޢަލީ ޝަރީފު ކުިރން ހުންނެވީ ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ، 

އެކަޑެިމކް އެފެއާޒްގެ ގޮތުގައެވެ. އަިދ 2015 ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ މަހު 

ޑރ. ޢަލީ ޝަރީފު މަޤާމުން ިއސްިތއުފާ ދެއްވުމާގުިޅގެން ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް 

ކުރެވުނީ  އައްޔަނު  މަޤާމަށް  ިއނޮވޭޝަންގެ  އެންޑް  ިރސާޗް  ޗާންސެލަރ، 

އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޝާހީން އެވެ.

ޔުިނވަރިސޓީގެ ޖާގަިއގެ ދަިތކަން

އަހަރުން އަހަރަށް ޔުިނވަރިސޓީގެ ދުވެިލ ބާރުވެ ކުދީންގގެ އަދަދު އަންނަނީ 

ިއތުރުވަމުންނެވެ. ިމގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ިނމުނުިއރު ޔުިނވަރިސޓީގަިއ 

ިމއަދަދު  އަހަރު  ވަނަ   2015 އަިދ  ދެވެއެވެ.  ތަޢުލީމު  ކުިދންނަށް   9000

ތަޢުލީމު  މާލޭގަިއ  ދަިރވަރުންނަކީ  ިގނަ  މީގެ  ިއތުރުވެގެންނެވެ.  އައީ 

ިއމާރާތްތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ހުިރ  މާލޭގަިއ  ދަިރވަރުންކަމުން  ހާިޞލުކުރާ 

އެތަކެއް  ިނންވެމުމާއެކުވެސް  ސަރުކާރުގެ  ިދވެިހ  ތޮއްޖެހެމުންނެވެ.  ިދޔައީ 

ޖަމާލުއްދީން(  )ކުރީގެ  ިއމާރާތް  ބްލޮކް  ޖީ  ިދޔަިއރުވެސް  ވެގެން  އަހަރު 

ތަޢުލީމު  ދަިރވަރުންނެއް  އެތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ހުސްނުކުރެިވހުރީ 

މަހު  ޖުލަިއ   2015 ނަމަވެސް  ިއމާރާތަކަށްވީތީއެވެ.  ހާިޞލުކުރަމުންދާ 

ިދވެިހ  ގޮންޖެހުންތަކަކާއެކުވެސް  ހުިރހާ  ހުިރ  ިނންމީ  ޔުިނވަރިސޓީން 

ސަރުކާރުގެ ިނންމުން ތަންފީޒުކޮށް އެިއމާރާތް ހުސްކުރާށެވެ.

އެިއމާރާތް ހުސްކުރުމަށް ިދވެިހ ސަރުކާރުން ކުރީގެ އެމް.އީ.އެސް ގެ ބައެއް 

ކްލާސްތައް ޔުިނވަރިސޓީއާ ހަވާލު ކުރެއްިވއެވެ. ިމގޮތުން ހަވާލު ކުރެއްިވ 

ކްލާސްތަކުން ޖީ ބްލޮކުގަިއ ިހންގަމުންިދޔަ ހުިރހާ ކްލާހަކާ އެއް ފެކަލްޓީއަށް 

ބަދަލުކުރަންޖެހުނީ  ފެކަލްޓީ   2 ިހންގަމުންއަިއ  ިއތުރަށް  ިލބުނެވެ.  ޖާގަ 

ިއމާރާތަކަށެވެ.  ހުިރ  ތައްޔާރުކޮށްފަިއ  ހަދަން  ދަނާލަކަށް  ދަިރވަރުންގެ 

ބަިއ  އެހީތަކާގުޅޭ  ދަިރވަރުންގެ  ބަޔާިއ  ިޚދްމަތްތަކާބެހޭ  ދަިރވަރުންގެ  އަިދ 

ބަދަލުކުރީ ސެންޓްރަލް އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން ިއމާރާތުގެ އޮފީސްތަކުން ޖާގަ 

މަދުކޮށްގެންނެވެ.  

ޔުިނވަރިސޓީގެ މުވައްޒަފުން

2014 ވަނަ އަހަރު ޔުިނވަރިސޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮިނގަނޑަށް ގެނެވުނު 

ހުިރހާ  ފެިށގެން  ން   1 ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ބަދަލާއެއްގޮތަށް 

ފެއްތުނީ  މުވައްޒަފުން  އޮިނގަނޑަށް  ފެއްތުނެވެ.  އޮިނގަނޑަށް  މުވައްޒަފުން 

6 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ޤައުމުގެ ކަންކަމުގަިއ ކުިރޔަށް
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މަޤާމުތައް ިގންިތ ނުކޮށް ކަމުން ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކާ ކުިރމަިތިވއެވެ. 

އެހެންކަމުން 2015 ވަނަ އަހަރު ޖުލަިއ މަހު ހުިރހާ މަޤާމުތަކެއް ިގންިތކޮށް 

އަލުން ހުިރހާ މުވައްޒަފުން އޮިނގަނޑަށް ފެއްތުނެވެ.

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ރައުސުލްމާލަކީ  އެއް  މުިހންމެ  އެންމެ  ޔުިނވަރިސޓީ 

ފެންވަރުމަިތކޮށް  އެބޭފުޅުންގެ  ކަމުގަިއވާިތ  ލެކްޗަރަރުން  ިކޔަވަިއދެއްވާ 

މަތީ ސަނަދުތައް އެބޭފުޅުންނަށް ހޯދަިއިދނުމަށްޓަކަިއ 2015 ވަނަ އަހަރު 

ނޮވެމްބަރުމަހު ޔުިނވަިރިސޓީ ކައުންިސލުން 5 ިމިލއަން ރުިފޔާގެ ބަޖެޓެއް 

މަސައްކަތް  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  އަހަރު  ވަނަ   2016 އަިދ  ކަނޑައެިޅއެވެ. 

ތަމްރީނުތަކަށް  ިމބަޖެޓުން  ހުޅުވަިއލަިއގެން  ލެކްޗަރަރުންނަށް  ކުރައްވާ 

އެބޭފުޅުން ފޮނުވޭނެއެވެ.  ިމތަމްރީނުތަކުގެ މަިއގަނޑު އަމާޒަކީ ކައުންިސލްގެ 

ިނންމުމާ އެއްގޮތަށް ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ޑޮކްޓްރޭޓް ފެންވަރުގެ ލެކްޗަރަރުން 

ިއތުރުކުރުމެވެ.

ތައުލީމީ ހަރަކާތްތައް

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ އަލަށް މަތީފެންވަރުގެ ިއތުރު ކޯސްތަކެއް 2015 ވަނަ އަހަރު 

މާސްޓާރސް  ކޯހާިއ  ލޯސް  އޮފް  މާސްޓާރސް  ިމގޮތުން  އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

ފާސްކުރުމުގެ  އެކުލަވާލެިވ  ކޯސް  އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން  ިބސްނަސް  އޮފް 

ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ިމދެކޯސްވެސް  އަިދ  ފެށުނެވެ.  މަރުހަލާ 

ސެމެސްޓަރުގަިއ ިކޔަވަިއިދނުމަށްވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. މީގެ ިއތުރުންވެސް 

މާސްޓާރސް އޮފް އެިޑއުކޭޝަން ކޯހުގަިއ ިއތުރު ސްޕެޝަލަިއޒޭޝަންތަކެއް 

ިއތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެނެވެ. 

2014 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ިރސާޗް މަސައްކަތް ިއތުރަށް ފުޅާކުރުމައްޓަކަިއ 

ިމއަހަރު ތެރޭގަިއ މުިޅ ޔުިނވަރިސޓީގެ ހުިރހާ އެކަޑެިމކް މުވައްޒަފުންނަށް 

ކުިރޔަށްއޮތް  އަިދ  ިހންގުނެވެ.  ޝޮޕެއް  ވޯކް  ިރސާޗް  ދެ  ހުޅުވާލެިވގެން 

އަހަރު ިމވޯކްޝޮޕްތައް މާލެިއން ބޭރު ކެންޕަސްތަކުގަިއވެސް ިހންގުމަށްވަނީ 

ހަމަޖެިހފައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ިމއަހަރުވެސް ިރސާޗް 

ގްރާންޓްތައްވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެިވފައެވެ. ިމގޮތުން ދެފަހަރެއްގެ މަތީން 

ގްރާންޓަށް ހުޅުވާލެިވ މުވައްޒަފުންގެ ހުށަހެޅުންތައްވަނީ ބަލަިއގަނެިވފައެވެ.

ިދވެިހރާއްޖެއަކީ ވަށަިއގެން ކަނޑުއޮތް ޤައުމަކަށް ވާިއރު މެިރން ިރސާޗްގެ 

މުިހންމުކަން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ިމކަން ޔުިނވަރިސޓީން އަބަދުވެސް 

ިފޔަވަޅެއް  އަމަލީ  ިމކަމަށް  ިމއަހަރުތެރޭ  ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ 

ރާއްޖޭގަިއ  އެކުލަވާލެިވ  ސްޓްރެޓެޖީއެއް  ިރސާޗް  މެިރން  އެޅުމުގެގޮތުން 

ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  ފަރާތްތަކާއެކު  ހައްދަވާ  ިރސާޗް  ިމދާިއރާިއން 

އަލީގަިއ  ިމމަޝްވަރާގެ  އަހަރު  ކުިރއަށްއޮތް  އަިދ  ކުިރއަށްގެންދެވުނެވެ. 

ގޮތުގަިއ  އެކްސެލެންސްގެ  އޮފް  ސެންޓަރ  ސެންޓަރެއް،  ިރސާޗް  މެިރން 

ޤާިއމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ފެންވަރު ިހފެހެއްޓުމާއެކު ޔުިނވަރިސޓީ ކުިރޔަށް

އެހެން  އަިދ  އުފެިދ  ޔުިނވަރިސޓީއެއް  ިއތުރު  ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ  ިމއަހަރަކީ 

ބައެއް ފަރާތްތައްވެސް ޔުިނވަރިސޓީއަކަށްވުމަށް ފަިއނަގަމުންިދޔަ އަހަރެކެވެ. 

ޔުިނވަރިސޓީ ތަޢުލީމު މުިޅ ރާއްޖެއަށް ފުޅާވެ ިއތުރުވަމުންދަނީ އާދަޔާ ިޚލާފު 

ބާރުިމނެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީވެސް ިމހަލުިވ ިމނުގަިއ 

ިމގޮތަށް  އެހެންނަމަވެސް  މަޖްބޫރުވެއެވެ.  ކުިރއަރަމުންދާން  ފުޅާވަމުން 

ފުޅާވަމުންދާިއރު ޔުިނވަރިސޓީިއން ދޭ ތަޢުލީމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހުިރހާ 

އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް ޔުިނވަރިސޓީން އަބަދުވެސް 

ދަނީ ިމންނަތާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މަތީތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްިދނުމުގަިއ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަިރއްޔާިއން ކުިދންނަށް 

ިފލާވަޅުތައް ފޯރުކޮށްިދނުމަކީ ކުިރއަރާފަިއވާ އަިދ ކުިރއަރަމުން އަންނަ ހުިރހާ 

ޔުިނވަރިސޓީގެވެސް  އެގޮތުން  ކަންކުރާގޮތެވެ.  ިމހާރު  ޤައުމެއްގަިއވެސް 

ލަރިނންގ  ސްމާޓް  ފުޅާކުރުމަށް  ިކޔަވަިއިދނުމުގަިއ  ބޭނުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ކެންޕަހެއް  ހުިރހާ  ކޮންފަރެންިސންގުން  ވީިޑއޯ  ނަމުގަިއ  ސޮިލއުޝަންގެ 

އެއްފަހަރާ ގުޅާލެވޭ ިނޒާމެއް ޤާިއމުކުރެވުނެވެ. ިމ ިނޒާމަކީ ިދރާގުގެ ދީލަިތ 

އެހީއާއެކު ޤާިއމު ކުރެވުނު ިނޒާމެކެވެ.

ދަިރވަރުންނަށް  ފެިނގެންދާނީ  ޔުިނވަރިސޓީ  ކުިރމަގުގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

އެހެންކަމުން  ތަނަކަށެވެ.  ިހތްހަމަޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  އަިދ  ފަިހ 

ދުވަހުން  މުވައްޒަފުން  ދަިރވަރުންނާ  ބޭނުންވާ  ގުޅެން  ިމޔުިނވަރިސޓީއާ 

ދުވަހަށް ދާނީ ިއތުރުވަމުންނެވެ.

 

                       ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު

                        ވަިއސް ޗާންސެލަރ
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ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލް ގެ މެންބަރުން

ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(• 

ޑރ ޙުސަިއން ފާިއޒް• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު• 

އަލްއުސްތާޛް ިއސްމާއީލް ިވޝާމް• 

އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު• 

ޑރ ފާިޠމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް• 

ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް• 

ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް• 

ޑރ މުޢާިވޔަތު މުޙައްމަދު• 

އައްޝަިއޚް ޢަލީ ޒާިހރު• 

އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ޢަފީފް• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ރާޒީ• 

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާިހރު ޙުސެިއން• 

ޢަލްފާިޟލް މުހައްމަދު ޢާިމރު• 

އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ނާިޞޙު• 

ޑރ. ޢާިއޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް• 

ޑރ ޢާިއޝަތު މުނީޒާ• 

އަލްއުސްތާޛާ ޢާިއޝަތު ިބޝާމް• 

ޑރ. ޢާިއޝަތު މަޙްފޫޒާ• 

އަލްފާިޟލް ބަންދު ިއބްރާހީމް ސަލީމް• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު• 

ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު• 

ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް• 

އަލްފާޟލް ހުސަިއން ހަލީމް• 

އަލްފާިޟލް ރާިމޒް ޢަލީ• 

ޑރ މުއާިވޔަތު މުޙައްމަދު• 

އަލްފާިޟލާ މަރްޔަމް ނީިރސް• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ރަޝާދު• 

އަލްފާިޟލާ ސުނީނާ ރަޝީދު• 

ބްިރގޭިޑއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަިރއްޔާ މަންޞޫރު• 

އަހަރު ިނމުނުިއރު ކައުންިސލްގަިއ ިހމެިނވަޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުން

ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(• 

ޑރ ޙުސަިއން ފާިއޒް• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު• 

އަލްއުސްތާޛް ިއސްމާއީލް ިވޝާމް• 

އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު• 

ޑރ ފާިޠމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް• 

ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް• 

ޑރ މުޢާިވޔަތު މުޙައްމަދު• 

އައްޝަިއޚް ޢަލީ ޒާިހރު• 

އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ޢަފީފް• 

އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ރާޒީ• 
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ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލްގެ ހާިޒރީ

ހާިޒރުވާންވީހާިޒރުިވއައްޔަނު ކުރެވުނު / ިއންިތޚާބްިވ ތާރީޙްމެންބަރުގެ ނަން

201616 މާރޗް 2012ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާިހރު ޙުސެިއން

42323  ޖޫން 2014ޢަލްފާިޟލް މުހައްމަދު ޢާިމރު
41313  ޖޫން 2014އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ނާިޞޙު

42020  ޖޫން 2014ޑރ. ޢާިއޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް
41111  ޖޫން 2014ޑރ ޢާިއޝަތު މުނީޒާ

41313  ޖޫން 2014އަލްއުސްތާޛާ ޢާިއޝަތު ިބޝާމް
42121  ޖޫން 2014ޑރ. ޢާިއޝަތު މަޙްފޫޒާ

171717 ޖުލަިއ 2012އަލްފާިޟލް ބަންދު ިއބްރާހީމް ސަލީމް
91919 އޭޕްިރލް 2014އަލްފާިޟލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު

142121 ނޮވެމްބަރ 2011ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު

262020 އޯގަސްޓް 2013ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

172323 ސެޕްޓެމްބަރ 2014އަލްފާޟލް ހުސަިއން ހަލީމް

042121 މެިއ 2014އަލްފާިޟލް ރާިމޒް ޢަލީ

161818 ސެޕްޓެމްބަރ 2014ޑރ މުއާިވޔަތު މުޙައްމަދު

102121 ފެބްރުއަރީ 2014އަލްފާިޟލާ މަރްޔަމް ނީިރސް

032121 ސެޕްޓެމްބަރ 2014އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ރަޝާދު

292121 އޮކްޓޫބަރ 2014އަލްފާިޟލާ ސުނީނާ ރަޝީދު

333  ޖޫން 2015ބްިރގޭިޑއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަިރއްޔާ މަންޞޫރު

ހާިޒރުވާންވީހާިޒރުިވއައްޔަނު ކުރެވުނު / ިއންިތޚާބްިވ ތާރީޙްމެންބަރުގެ ނަން

1577 ޖުލަިއ 2015ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(

1558 ޖުލަިއ 2015ޑރ ޙުސަިއން ފާިއޒް
1568 ޖުލަިއ 2015އަލްފާިޟލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

1525 ޖުލަިއ 2015އަލްއުސްތާޛް ިއސްމާއީލް ިވޝާމް
1548 ޖުލަިއ 2015އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު
1548 ޖުލަިއ 2015ޑރ ފާިޠމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް

1577 ޖުލަިއ 2015ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
1504 ޖުލަިއ 2015ޑރ ޢަލީ ޝަރީފް

1588 ޖުލަިއ 2015ޑރ މުޢާިވޔަތު މުޙައްމަދު

1668 ޖުލަިއ 2015އައްޝަިއޚް ޢަލީ ޒާިހރު

1578 ޖުލަިއ 2015އައްޝަިއޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަިނކު

1588 ޖުލަިއ 2015އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ޢަފީފް

1588 ޖުލަިއ 2015އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ރާޒީ
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އެކެޑެިމކް ސެނެޓް

2015 ވަނަ އެކެޑެިމކް ސެނެޓްގެ 28 ޖަލްސާ ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. އެކެޑަިމކް ސެނެޓަކީ ޤާނުނު ނަންބަރު 3/2011 )ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ޤާނޫނު(

ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެިދފަިއވާ ކޮިމޓީއެކެވެ. ިމ ކޮިމޓީގެ މަިއގަނޑު މަސްޢޫިލއްޔަތަކީ ިއސްވެދެންނެވުނު މާއްދާގަިއވާ ފަދަިއން ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ތަޢުލީމީ އަިދ ިޢލްމީ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ިމސްރާބުކޮށް ވާނުވާ ބަލަިއ، އެންމެ ިއސް ކޮިމޓީގެ ގޮތުގަިއ ހަރަކާތްތެިރވުމެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު 

އެކެޑެިމކް ސެނެޓަށް މުިޅން އަލަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު/ިއންިތޚާބު ކުރެވުނު މެންބަރުންނަކީ:
ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލް ވަސީމާ ިފކްރީ• 
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒަކީ • 
ިބޒްނަސް ސްކޫލްގެ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ދަިރވަރު އަލްފާިޟލް ިއސްމާޢީލް ޙަިއޝަމް• 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެިށ ތާރީޚްހަިއިސއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ވަިއސް ޗާންސެލަރ ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފް

ޑެިޕޔުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޢާިވޔަތު މުޙައްމަދު
)އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފަިއނޭންސް(

--

ޑެިޕޔުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ )ިރސަރޗް ޑރ. ޢަލީ ޝަރީފް
--އެންޑް ިއނޮވޭޝަން(

--ރެިޖސްޓްރާއަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ޢަލީ
--ޗީފް ލަިއބްރޭިރއަން )އެމް.އެން.ޔޫ ލަިއބްރަރީ(އަލްފާިޟލް ޙުސަިއން ޙަލީމް

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

--ޑީން )ިބޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާިޟލް ޝާިޠފް ޢަލީ
--ޑީން )އެފް.އޭ(އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

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

--ޑީން )އެފް.އެސް.ސީ(ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

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

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

--ވެިރޔާ )ސީ.އޯ.އެލް(އަލްފާިޟލް ރާިމޒު ޢަލީ

--ވެިރޔާ )ސީ.އެމް.އެސް(ކެޕްޓަން ޤާިސމް މުޙައްމަދުފުޅު

--އެކްިޓންގ ޑީން )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާިޟލް ޣާިނމް މުޙައްމަދު

08 މެިއ 092017 މެިއ 2015އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ޖާިބރު

30 އޮގަސްޓް 312016 އޮގަސްޓް 2014ލެކްޗަރަރ )ިބޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا ޒަކަިރއްޔާ 

03 ނޮވެމްބަރ 042013 ނޮވެމްބަރ 2013އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އައްޝަިއޚް ޙުސަިއން ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

03 އޭޕްިރލް 042016 އޭޕްިރލް 2014އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާިޟލް ޢަލީ ޙަފީޒް

25 މާިރޗް 262015 މާިރޗް 2014އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާިޟލް ޢަބްދުهللا އަފީފް

05 އޮކްޓޫބަރު 062015 އޮކްޓޫބަރު 2013ލެކްޗަރަރ )ސީ.އޯ.އެލް(އަލްފާިޟލާ ިޝމްނާ ޝަކީބް



27 އޮކްޓޫބަރު 282017 އޮކްޓޫބަރު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާިޟލާ ވަސީމާ ިފކްރީ

26 އޮކްޓޫބަރު 272015 އޮކްޓޫބަރު 2013ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު މަހާރަތު

27 ޖޫން 282017 ޖޫން 2015ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.އެލް(އައްޝަިއޚް ފައްޔާޒް ޢަިލމަިނކު

22 އޮގަސްޓް 232017 އޮގަސްޓް 2015ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(ޑރ. އަޙްމަދު ޒަކީ

09 ޖުލަިއ 102016 ޖުލަިއ 2014ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.ސީ(އަލްފާިޟލް އާދަމް ޚާިލދު

28 އޮކްޓޫބަރު 292015 އޮކްޓޫބަރު 2014ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަިރވަރު )އެފް.އީ(އަލްފާިޟލާ ސުނީނާ ރަޝީދު

އަލްފާިޟލް ިއސްމާޢީލް ޙަިއޝަމް ރަޝީދު
އަންޑަރގްރެޖުއެޓް ދަިރވަރު )ިބޒްނަސް 

ސްކޫލް(
25 އޮގަސްޓް 262016 އޮގަސްޓް 2015

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 11

2015 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެިމކް ސެނެޓުން 19 ކޯހެއް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެ 19 ކޯހުގެ ތަފްސީލް ިތރީގަިއ އެވަނީއެވެ. ޢާންމު އުސޫލެއްގެ 

ގޮތުން ފެކަލްޓީތަކުން ކޯސް ިހންގަން ފަށާނީ ސެނެޓުން ހުއްދަ ދެއްވާ ކޯސް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޔުިނވަރިސޓީ ކޮިމޓީ އޮން ކޯސަސްިއން ފާސްކުރުމަށްފަހު 

މޯލްިޑވްސް ކޮިލިފކޭޝަން އޮތޯިރޓީއަށް ހުށަހަޅަިއ، އެ އޮތޯިރޓީގެ ހުއްދަ ިލބުމުންނެވެ. 

އަލަށް އެކުލަވާލުމަށް އެކެޑެިމކް ސެނެޓުން 2015 ވަނަ އަހަރު ހުއްދަ ދެއްިވ ކޯސްތައް

ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚްކޯހުގެ ނަންފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު

ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން
25 ޖަނަވަރީ 2015އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން އެިޑޔުކޭޝަން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2015މާސްޓަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން )ސްޕެޝަލަިއޒޭޝަން(
15 ފެބްރުވަރީ 2015ރެފްރެޝަރ ިއން އަޕްޑޭިޓންގ ޕްރޮިފޝެންސީ ިއން އެިލމެންޓަރީ ފަސްޓް އެިއޑްޑރ. ޢަލީ ޝަރީފް

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

15 ފެބްރުވަރީ 2015ިޑޕްލޮމާ ިއން ިދވެިހ ލޭންގުިވޖް
1 މާިރޗް 2015އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިވޝުއަލް އާޓްސް

1 މާިރޗް 2015އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ސަިއކޮލޮޖީ
1 މާިރޗް 2015މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ިއން ސަިއކޮލޮޖީ

1 މާިރޗް 2015ިޑޕްލޮމާ ިއން ިވޝުއަލް އާޓްސް
1 މާިރޗް 2015ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ިއން ިވޝުއަލް އާޓްސް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް
19 އޭޕްިރލް 2015އެޑްވާންސްޑް ިޑޕްލޮމާ ިއން ސޯޝަލް ވަރކް

6 ސެޕްޓެންބަރު 2015ިޑޕްލޮމާ ިއން މެިޑކަލް ލެބޮރޭޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖީ

ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ޑްިރންިކންގ ވޯޓަރ ިސސްޓަމްސް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
24 މޭ 2015މެިއންޓަނަންސް

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
7 ޖޫން 2015މާސްޓަރސް އޮފް ލޯ

29 ނޮވެންބަރު 2015ިޑޕްލޮމާ ިއން ލީގަލް ސެކްރެޓޭިރއަޓް

28 ޖޫން 2015ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ވޯޓަރ ކޮިލޓީ ލެބޮރޭޓަރީ ޕްރޮސީޖަރސްފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރިނންގ
12 ޖުލަިއ 2015މާސްޓަރ އޮފް ިއންސްޓްރަކްޝަނަލް ިޑޒަިއން

12 ޖުލަިއ 2015ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ިޑޕްލޮމާ ިއން ިއންސްޓްރަކްޝަނަލް ިޑޒަިއން

އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލް
23 ޖުލަިއ 2015ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ިޑޕްލޮމާ ިއން ިބޒްނަސް އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން

23 ޖުލަިއ 2015ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިބޒްނަސް އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން



12 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމަށް ހުއްދަ ިދނުމުގެ ިއތުރުން 2015 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެިމކް ސެނެޓުން 78 ިނންމުމެއް ިނންމާފަިއވެއެވެ. މީގެ ތެރެިއން ބައެއް މުިހއްމު 

ިނންމުންތައް ިތރީގަިއ އެވަނީއެވެ. 

1. ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ ިޑޕްލޮމާ ިއން ޓީިޗންގ ޕްރަިއމަރީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އޯލެވެލް ފެންވަރުން ވަންނަ ދަިރވަރުންނަށް ިހންގާ ކޯސް ފަށާ ތާރީޙަކީ 

08 ފެބުރުވަރީ 2015 ކަމުގަިއ ހަމަޖެއްސުން.  

2. ިޑޕްލޮމާ ިއން ޓީިޗންގ ޕްރަިއމަރީ )ިއސްލާމް، ިދވެިހ، ގުރުއާން ިހމެނޭގޮތަށް( ިކޔަވަިއިދނުމަށް ލ.ފެިލދޫ، ފ.ިނލަންދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަިދ ބ.އޭދަފުށީގަިއ 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ިދނުން. 

3. ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސަސް ގެ ދަށުން ިހންގާ ިޑޕްލޮމާ ިއން ިއންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯހާިއ ިޑޕްލޮމާ ިއން ނެޓްވޯރިކންގ ކޯހުގެ ިކޔެވުން ފެށޭ ތާރީޚް   

2 ހަފްތާ އަށް ލަސް ކުރުން. 

4. ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްިއން ިހންގާ ‘ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް ިއން ިދވެިހ ލެންގުއެޖް’ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފުިރހަމަ ކުރާ ދަިރވަރުންނަށް ‘ިޑޕްލޮމާ ިއން    

ިދވެިހ ލެންގުއެޖް’ގެ ސަނަދު ހާިޞލްވެވޭގޮތަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން، ިޑޕްލޮމާ އެގްިޒޓެއް ލުމަށް ިނންމުން. 

5. ހެޑް އޮފް ިޑޕާރޓްމަންޓް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ގޮތުން ިޑޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގަިއ ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރު ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ ކެންިޑޑޭޓުންގެ ތަޢުލީމާިއ 

ތަޖުިރބާއަށް މާރކްސް ދީގެން ގޮތެއް ިނންމުމުގެ ިއޚްިތޔާރު ިސލެކްޝަން ކޮިމޓީއަށް ިދނުމާިއ ިސލެކްޝަންގަިއ މާކްސްދޭނެ ގޮތުގެ ބައެއް ތަފްސީލުތައް 

ިނންމުން. 

ިޑއުޓީއާިއ  ކްިލިނކަލް  ދަިރވަރުންގެ  ކޯހުގެ  ނަރިސންގ  އޮފް  ބެޗްލަރ  އަިދ  ނަރިސންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ސަިއންސަސްގެ  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ   .6

އެކްސްޓަރންިޝޕް ދަތުރާ ގުިޅގެން އެކެޑެިމކް ކަލަންޑަރަށް ބައެއް ބަދަލުތަކަށް ގެނައުމަށް އެ ފެކަލްޓީއަށް ހުއްދަ ިދނުން.  

7. ބައެއް ފެކަލްޓީތަކުން އަލުން އެކުލަވާލެއްިވ ފެކަލްޓީ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންނަށް ރުހުން ިދނުން. ިމގޮތުން ިމ ރުހުން ދެވުނީ ިތރީގަިއވާ ފެކަލްޓީ/ 

ސެންޓަރުތަކުގެ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީތަކަށެވެ:

• ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް

• ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރިނންގ 

• އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލް

• ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން

• ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސް

• ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޮލޮޖީ

• ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓޭިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒް  •

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  •

8. “ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގަިއ، ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރތައް ޤާިއމްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު” ގެ ދަށުން، ނ. ކެނިދކުޅުދޫ އާިއ މ. މުލީގަިއ ކޮލް އައުޓްރީޗް 

ސެންޓަރުތައް ޤާިއމުކުރުމުގެ ހުއްދަިދނުން.   

އެކެޑެިމކް ސެނެޓުގެ މުިހންމު މަސައްކަތްތައް



ސާކްގެ ޔުިނވަރިސޓީ ގްރާންޓްސް ކޮިމޝަންތަކުގެ ިނންމުމާ އެއްގޮތަށް ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރަ އެިޑއުކޭޝަނުން އެިދވަޑަިއގެންނެވުމާ ގުިޅގެން،   .9 

ސާރކް ގައުމުތަކުގެ ދަިރވަރުންނަށް ދެވޭ ސްކޮލަރިޝޕްގެ ދަށުން ޔުިނވަރިސޓީގެ 2 ކޯހަކުން ޖާގަ )ކޮންމެ ކޯހަކުން 1 ޖާގަ ިރޒަރވްކޮށްިދނުމަށް ިނންމުން. 

އެޑްިމޝަން ޕޮިލސީގެ ބޭރުން، ‘ޗާރޓެޑް ިއންސްިޓިޓއުޓް އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެކައުންޓްސް )ސީމާ( އަިދ ‘އެސޯިސއޭޝަން އޮފް ޗާރޓެޑް ސެިޓފަިއޑް   .10

އެކައުންޓެންޓްސް )އޭ.ސީ.ސީ.އޭ( ކޯސްތަކަށް ޖާގަ ިދނުމުގެ ހުއްދަ ިދނުމަށް ިނންމުން. 

ރަިޖސްޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަ ިދމާވެފަިއވާ 13 ކުއްޖެއްގެ މައްސަލަ، އެޕީލް މަރުޙަލާިއން ބަލަިއ، އެ މަރުހަލާގަިއ ިނންމާގޮތެއްގެ މަިތން އެކުިދންނާމެދު   .11

ޢަމަލު ކުރުމަށް ިނންމުން. 

ދޮޅުމަސް ދުވަހުގެ ބަދަލުގަިއ، ޓާރމް ފެށުމުގެ 2 ހަފްތާ އާިއ ހަމައަށް އެޕްިލކޭޝަން ހުޅުވާލާފަިއ ބޭއްވުމަށް ޕޮިލސީގަިއ ިހމެނުމަށް ިނންމުނެވެ.  .12

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެކަޑެިމކް ކަލަންޑަރ ފާސްކުރުމަށް ިނންމުނެވެ.  .13

ސްޕެިސިފކް މާއްދާ އެއް ބޭނުންނުވާ ކޯސްތަކުގަިއ، “ޓާގެޓް ފައުންޑޭޝަން” ގެ ބަދަލުގަިއ “ޖެނެިރކް ފައުންޑޭޝަން” ިއން ކޯސްތަކަށް އެންޓްރީ   .14

ިދނުމަށް ިނންމުމާިއ ސްޕެިސިފކް މާއްދާތައް ބޭނުންވާ ކޯސްތަކަށް ކުިދން ނެގުމުގަިއ ިމހާރުވެސް އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގޮތަށް “ޓާގެޓް ފައުންޑޭޝަން” ިއން 

އެންޓްރީ ިދނުމަށް ިނންމުން. 

ިބޒްނަސް ސްކޫލް ިއން މާރކެިޓންގ ިޑޕާރޓްމަންޓް އެއް އެކުލަވާލުމަށް އެިދ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕްރޮޕޯސަލް ފާސްކުރުން.   .15

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 13

2015 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެިމކް ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ މުރާޖަޢާކޮށްފަިއވާ އުޞޫލުތައް/ިސޔާސަތުތައް 

އެކަޑަިމކް ސެނެޓުން ިނންިމ ިނންމުންތަކުގެ ތެރޭގަިއ ިތރީގަިއވާ އުސޫލުތަކާިއ ިސޔާސަތުތައް ފާސްކުރުން ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުން ިހމެނެއެވެ. 

ޕޮިލސީ އޮން ޝޯޓް ސެިމސްޓަރ ފާސްކުރުން.   .1

“އެޑެިމޝަން ގަިއޑްލަިއން ފޮރ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޗޭންޖް ސްޓޫޑެންޓްސް” ިސޔާސަތަށް ބަދަލުގެނެސް ‘ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޗޭންޖް   .2

ސްޓޫޑެންޓް އެޕްިލކޭޝަން ފޯރ އެޑްިމޝަން’ ފާސްކުރުން 

‘ޕޮިލސީ އޮން އެވާރިޑންގ ސެޓްިފކެޓްސް ފޮރ ކޯސަސް ޓު ިވޗް ސްޓޫޑެންޓްސް ހޭވް ނޮޓް ރެިޖސްޓަރޑް’ ފާސްކުރުން   .3

ިޑސަޓޭޝަން ގަިއޑްލަިއނަށް ބަދަލުގެނައުން.   .4

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިކޔަވާ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޗޭންޖް ދަިރވަރުންނަށް އެޑްިމޝަން ިދނުމާ ގުޅޭ ިސޔާސަތު މުރާޖަޢާކުރުން   .5

ކޮމެޓީ އޮން ކޯސަސް ގަވާިއދު މުރާޖަޢާކުރުން.   .6



14 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ޔުިނވަރިސޓީގެ ިފނޭންސް ކޮިމޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ިނންިމ ިނނމުންތަކުގެ ތެރެިއން މުިހންމު ިނންމުންތައް ިތރީގަިއ އެވަނީއެވެ. 

• AMDISA ގެ 64 ވަނަ ބޯރޑް މީިޓންގެ ބަިއވެިރންގެ ޚަރަދަށް ިހނގާ ފަިއސާ އާމްދަނީ އެކައުންޓުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ިނންމެވުން.

• މޯލްިޑވްސް މެިޑކަލް ކައުންިސލް އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ހައްދަވަިއގެން ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ލަިއސެންސް ިދނުމަށް ބާއްވާ ިއމްިތޙާންގެ އަގު 

ފާސްކުރުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓާލެޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމްގަިއ 2015 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ މާސްޓަރސް ކޯސް ިކޔަވަިއިދނުމަށް ިހނގާ 

ޚަރަދާިއ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ިނންމެވުން.

• ސެންޓަރ ފޯ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ފަސްޓް އެިއޑް ކޯހުގެ އަގު ފާސްކުރުން.

• ސެންޓަރ ފޯރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަން ކޯހާ ގުޅޭގޮތުން އެ ސެންޓަރުން ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ިނންމެވުން.

•ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ މާސްޓަރޒް ކޯސްތަކުގެ ދަިރވަރުންގެ އެކްސްޓަރނަލް އެގްޒަިމނަރުންގެ އޮނަރޭިރއަމް ފީ އާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަިއދެއްވުން 

އެިދ ހަޔަރ ިޑގްރީސް ކޮިމޓީން އެިދފަިއވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ިނންމެވުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސްގެ ‘ބެޗްލަރ އޮފް އެންވަޔަރުމަންޓް މެނެޖްމަންޓް’ ކޯހުގެ ދަިރވަރުންގެ ފީ އާ ގުޅޭ މައްސަލައަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

ިނންމެވުން.

• ސާރކްގެ ޔުިނވަރިސޓީ ގްރާންޓްސް ކޮިމޝަންގެ ސްކޮލަރިޝޕްގެ ދަށުން މާލޭގަިއ ިކޔަވާ ބޭރު ދަިރވަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާނޭ އަގެއް 

ކަނޑައެޅުން.

• ބްލޮކް މޯޑުގަިއ ކްލާސްތައް ނެގުމަށް ކެމްޕަސްތަކަށް ދަތުކުރާ ލެކްޗަރަރ ިއންނަށް ިމހާރު ދޭ ކެއުމާިއ ހުރުމުގެ އެލަވަންސް މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް 

ިނންމެވުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒްގެ މާސްޓަރޒް ކޯހުގެ އެންޓްރެންސް ިއމްިތހާނުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

• ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގ ިއން މޯލްިޑވްސް ނަރިސންގ ކައުންިސލަށް ިހންގަިއދޭ ިއމްިތހާންގެ ފީ މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް އެ ސެންޓަރުން 

އެިދފަިއވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ިނންމެވުން.

• ޔުިނވަރިސޓީގެ ކޯސްތަކުގެ އެންޓްރެންސް ިއމްިތހާނުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

• ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީތަކުގެ އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން.

• ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒްގެ ސެޓްިފކެޓްތަކެއް STCW2010 ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ިރޕްލޭސްކުރުމަށް ފީއެއް ނެގުމާމެދު އެ ސެންޓަރުން 

ހުށަހެިޅ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ިނންމެވުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް ިއން ިހންގާ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ އައު ިއމާރާތުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޭނެ އަގު ކަނޑައެޅުން.

• އަމްޑީސާ މެެނެޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް ރާއްޖޭގަިއ ބޭއްވުމަށް ިނންމެވުން.

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުިނވަރިސޓީގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.

• އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލުން ިހންގާ “އޭ.ސީ.ސީ.އޭ” ގެ 3 ލެވެލްގެ ފީ މުރާޖަޢާކުރުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް ިއން “ިޕއަރސަން ވީ.ޔޫ.އީ ޓެސްިޓންގ ސެންޓަރ’’ މެދުވެިރކޮށް އޮންލަިއން ިއމްިތހާން ހެދޭނެ އަގު ފާސްކުރުން.

ިފނޭންސް ކޮިމޓީ



• ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގގެ ޕާޓް-ޓަިއމް ލެކްޗަރަރ ިއންނަށް ިއމްިތހާން ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމުގެ އުޖޫރައެއް ިދނުމާމެދު ގޮތެއް ިނންމެވުން.

• ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގގެ ފެިސިލޓޭޓަރުންނަށް ދެއްވާ ރަމްޒީ ިއނާޔަތް ރަނގަޅު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ިނންވެނުން.

• ިއންޓަރމީިޑއޭޓް އެވޯޑްގެ ފީ ކަނޑަ އެޅުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ “ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ޑްިރންިކންގ ވޯޓަރ ިސސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެިއންޓެނަންސް” ކޯހާިއ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސްގެ “ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ވޯޓަރ ކޮިލޓީ ލެބޯޓްރީ ޕްރޮސީޖަރ” ކޯހުގެ އަގު ފާސްކުރުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ “މުލައްޚަސުން ތަޖުވީދު” ފޮތް ިވއްކާނެ އަގެއް ކަނޑައެޅުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ ކޮންޕީޓެންސީ އެގްޒާމް ޕޭޕަރ ތައްޔާރުކުރުމާިއ މާރކް ކުރުމަށް ފީއެއް ކަނޑައެޅުން.

• އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލް ިއން ިހންގުމަށް ގަސްދުކުރާ އޮިޑޓް ޓްރެިއިނންގ ޕްރޮގްރާމް ިހނގުމާމެދު ގޮތެއް ިނންމެވުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ “ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ޑްިރންިކންގ ވޯޓަރ ިސސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެިއންޓެނަންސް” ކޯހާިއ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސްގެ “ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ވޯޓަރ ކޮިލޓީ ލެބޯޓްރީ ޕްރޮސީޖަރ” ކޯހުގެ އަގު ިރވަިއސްކުރުން.

• “ިރސާރޗް އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީ” ގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުން. 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 15

މަންފާ ހުިރ ގުޅުންތައް
ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ – އެމް.އެން.ޔޫގެ ިޚދުމަތްތަކާިއ މަސައްކަތްތަކަކީ ޢާންމުންގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ިޚދުމަތްތަކަކާިއ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކަމުގަިއ ހެދުމުގެ ރޫޙުގަިއ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫތު ޗެލެންޖުގަިއ ިމ ޔުިނވަރިސޓީިއން ވަނީ ބަިއވެިރވެފައެވެ. މާިރޗް 12 ިއން 14އަށް ިމިނސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް 

އެންޑް ސްޕޯރޓްސްިއން ިއންިތޒާމްކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ޔޫތު ޗެލެންޖުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީގެ ހުިރހާ ފެކަލްޓީއަކާިއ މަރުކަޒެއް، އަިދ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ޔުިނޓްތަކުން ޢަމަލީ ގޮތުން ބަިއވެިރވެ، ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ހުިރ ފުރުޞަތުތަކާިއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ޢާންމު ރައްިޔތުންނާ ވީހާވެސް ގާތަކުން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއާިއ ސްރީލަންކާގެ ޕެރެދެިނޔާ ޔުިނވަިރިސޓީއާިއ ދެމެދު ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގަިއ ސޮިއކުރީވެސް 2015 

ރަސްިމއްޔާތުގަިއ،  ޚާއްސަ  ކުިރޔަށްިދޔަ  2015ގަިއ   ،26 މަރޗް  ިއދާރާގަިއ  މަރުކަޒީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ތެރޭގައެވެ.  މަހުގެ  މަރޗް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޕެރެދެިނޔާ  ޙަމީދެވެ.  ޙަސަން  ޑރ.   – ޗާންސެލަރ  ވަިއސް  އޭރުގެ  ސޮިއކުރެއްވީ،  އެމް.އޯ.ޔޫގަިއ  ިމ  ފަރާތުން  ޔުިނވަިރިސޓީގެ  ޤައުމީ 

ޔުިނވަރިސޓީއާިއ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ސެނެރަތްނައެވެ.  އަތޫލާ  ޕްރޮފެސަރ   – ޗާންސެލަރ  ވަިއސް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އެ  ސޮިއކުރެއްވީ،  ފަރާތުން 

އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ކަމެއްގެ  ިދހަ  މަިއގަނޑު  އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ  ިމ  އެކުލަވާިލ  ދެމެދު  ޔުިނވަިރިސޓީއާިއ  ޕެރެދެިނޔާ  ސްރީލަންކާގެ 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ފެިނގެންިދޔައީ އައްޑޫ ިސޓީގެ ިހތަދޫ ގަިއ ހުންނަ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކެމްޕަސް ިބނާކުރުމަށް އައްޑޫ ިސޓީ 

ކައުންިސލުން ޔުިނވަރިސޓީއަށް ރަިޖސްޓްރީކޮށްދީފަިއވާ ިބމުން ބައެއް، ިހތަދޫ ރައްިޔތުންގެ ތަރައްޤީއަށާިއ އައްޑޫ ިސޓީ ކައުންިސލްގެ ކެިރފޯރުންތެިރކަން 

ިއތުރުކުރުމަށް، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ކައުންިސލުން އައްޑޫ ިސޓީކައުންިސލާ  ޙަވާލުކުރުމަށް ިނންމަިއ، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮިއކުިރ މަންޒަރެވެ. 

ޔުިނވަރިސޓީިއންވެސް  ޤައުމީ  ފަިއހަމަކުރުމަށް  ރޭހުގަިއ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  އަދުގެ  ކުިރއަރަމުންދާ  މަސްވެފަިއވަނީ،  އޭޕްިރލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ކެމްޕަސްތަކާިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ޤަިއމުކޮށްފަިއވާ،  ސަރަޙައްދެއްގަިއ  ހަތަރު  ރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން  މަހަކަށެވެ.   ކުިރ  މަސައްކަތްތަކެއް 

ިލިމޓަޑް  ޕަބްިލކް  ގުޅުން  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  އެއްބަސްވުމެއްގަިއ،  ބެހޭ  ިކޔަވަިއިދނުމާިއ  ގުޅާލަިއގެން  ވަގުތުން  ިޑިޖޓަލްކޮށް  މަރުކަޒު،  މަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 



16 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ބަޔަކު  ިގނަ  ބޭނުންވާ  ތަޢުލީމަށް  މަތީ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   26 އޭޕްިރލް   2015 ސޮިއކުރެވުނީ  އެއްބަސްވުމެއްގަިއ  ދެމެދު  ޔުިނވަރިސޓީއާ  ިދރާގާިއ،   –

ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ދަިތވެ،  އުޅުމަށް  ފަތުރުކޮށް  ދަތުރު  މެދުގަިއ  ކެމްޕަސްތަކުގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ވުމާއެކު،  ކަމަށް  އަތޮޅުތެރޭގަިއ  ިދިރއުޅެނީ  ވަޒަންވެިރވެ، 

ލެކްޗަރަރިއން އެ ކެމްޕަސްތަކަށް ފޮނުވަން ިހނގާ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ިދރާގާިއއެކު ސޮިއކުރެވުނު އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ިދރާގު – އެމް.އެން.ޔޫ ލަިއވް 

ޓީިޗންގް ސޮިލއުޝަން އަކީ، މަރުކަޒީ ކެމްޕަހުގަިއ ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭ އެހެން ކެމްޕަހެއްގަިއ ނަގާ ދެއްވާ ިފލާވަޅުތަކެއް، އެކަމަށްޓަކަިއ ޤާިއމު ކުރާ ޚާއްސަ 

ފޯރުކޮށްދޭ ވަޞީލަތެކެވެ.   ކެމްޕަސްތަކަށް  ހުިރ  އެިކ ިހސާބުތަކުގަިއ  ރާއްޖޭގެ  ވަގުތަށް،  ވަގުތުން  މެދުވެިރކޮށް،  ކޮންފަރެންސް  ވީިޑއޯ  އެހީގަިއ،  ިނޒާމެއްގެ 

ިބނާ  މީހުން  ދާިއރާއަށް  އެކު،  )އަިއ.އެފް.އީ.އެސް(އާ  ިސސްޓަމްސް  ިއލެކްޓޯރަލް  ފޮރ  ފައުންޑޭޝަން  ިއންޓަރނޭޝަނަލް 

ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   17 މަހުގެ  މެިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ސޮިއކުރީ  ޔުިނވަރިސޓީން  އެއްގަިއ  އެމް.އޯ.ޔޫ  ރޮނގުން  ކުރުމުގެ 

ިމސަރަހައްދުގެ  އެހީތެިރކަމާިއ،  ފަންނީ  ިލިބފަިއވާ  ިމހާތަނަށް  ޔުިނވަރިސޓީއަށް  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  އޮސްޓްރޭިލޔާ 

 2015 ކުރެިވގެންިދޔައީ  މަޝްވަރާތައް  ގޮތުން  ބެހޭ  ޕްރޮގުރާމްތަކާ  ިހންގާ  ސަރުކާރުން  އޮސްޓްރޭިލޔާ  ދާިއރާިއން  މަތީތައުލީމުގެ  ޤައުމުތަކުގަިއ 

ބައްދަލުވުމުގަިއ  މަޝްވަރާ  ިމ  ިދޔަ  ކުިރއަށް  ލަރިނންގގަިއ  އޯޕަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  އެމް.އެން.ޔޫގެ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   20 މަހުގެ  މެިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އަމެންޑާ  ޑރ.   - މަންދޫބު  ިއސް  ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅާފަިއ  ޤައުމުތަކަށް  ިމސަރަހައްދުގެ  ފަރާތުން  ިޑޕާޓްމެންޓުގެ  އެިޑއުކޭޝަން  ހަޔަރ  އޮސްޓެރޭިލޔާގެ 

ބަިއވެިރވެޑަިއގެންފައެވެ. ވަނީ  ބޭފުޅުން  ިއސް  ބައެއް  ހަިއކޮިމޝަންގެ  އޮސްޓެރޭިލޔަން  ހުންނަ  ިނއުިދއްލީގަިއ  ވެިރރަށް  ިއންިޑއާގެ  ޑޭއާިއ، 

ސްކޫލް  މެިޑކަލް  އެކުލަވާލާފަިއވާ  ޢަމާޒުގަިއ  ިހފާފަިއވާ  ޔުިނވަރިސޓީިއން  ޤައުމީ  ޤާިއމުކުރުމަށް  ސްކޫލެއް  މެިޑކަލް  ރާއްޖޭގަިއ 

ދުވަހުއެވެ. ވަނަ   28 މަހުގެ  މެިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ބާއްވާފަިއވަނީ  ބައްދަލުވުން  ފުރަތަމަ  ކޮިމޓީގެ  ިހންގާ  މަޝްރޫޢުގެ 

ފަތުރުވެިރކަމުގެ ދާިއރާިއން މީހުން ިބނާކުރުމުގެ ދާިއރާިއން މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގަިއ ހަރަކާތްތެިރވަމުންދާ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ޔުިނވަރިސޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ އެންޑް ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީޒްއަށް، ިއންިޑއާގެ ފަތުރުވެިރކަމާިއ ބެހޭ ވަޒީރު – ޑރ. މަހޭޝް ޝަރުމާ ިޒޔާރަތް ކުރެއްވީވެސް 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ިއންިޑއާގެ ިހލޭ އެހީގަިއ ިޢމާރާތްކޮށް ތަރައްޤީ ކޮށްފަިއވާ ިއންިޑއާ މޯލްިޑވްސް ފްރެންޑްިޝޕް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ އެންޑް 

ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީޒްއަށް ޑރ. ޝަރުމާ ިޒޔާރަތް ކުރައްވާފަިއ ވަނީ، ބަނޑޮސް އަިއލަންޑް ިރޒޯރޓްގަިއ ކުިރއަށްިދޔަ އދގެ ފަތުރުވެިރކަމާިއ ބެހޭ ފޯރަމްގަިއ 

ބަިއވެިރވެވަޑަިއގަތުމަށް ިދވެިހރާއްޖެއަށް ކުރެއްިވ ިޒޔާރަތުގަިއ، ޖޫން 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ އެންޑް ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީޒްއަށް ޑރ. 

ޝަރުމާ ކުރެއްިވ ިޒޔާރަތުގަިއ، ހޮސްިޕޓަިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ކެމްޕަސް ިއތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.

ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ގެންިދއުމަށް  ކުިރއަށް  ޔުިނވަރިސޓީން  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ކުރުމަށް  މޮިނޓަރ  ކޮިލޓީ  ވަިއގެ  ސަރަޙައްދުގެ  ިސޓީ  މާލޭ 

އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ޔުިނވަރިސޓީއާިއ  ިމ  އެއްބަސްވުމެއްގަިއ  ބެހޭ  ިދނުމާިއ  އެއްބާރުލުން  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު   2 ިދރާސާއަށް، 

ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   25 މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ސޮިއކުރީ  އެއްބަސްވުމެއްގަިއ  ދެމެދު  އެނަރޖީއާިއ  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

މުޢައްޞަސާއަކަށް  ިޢލްމީ  އަންނަ  ކުރަމުން  ިޚދުމަތްތަކެއް  އަގުހުިރ  ބަހަށް  ިދވެިހ  ވަންތަކަމާިއ  ިދވެިހ  ޤައުިމއްޔަތާިއ،  ިދވެިހ  ޔުިނވަރިސޓީއަކީ  ޤައުމީ 

އެގޮތުން  ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތް  ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ  ގުިޅގެން  ވީހާވެސް  ޢާންމުންނާ  ިޚދުމަތްތައް  ިމފަދަ  ދަނީ  ޔުިނވަރިސޓީިއން  ިމ  ިހނދު،  ވީ 

ޑްރާމާއެއް   2 ބަިއވެިރވެ،  ިއން  އާޓްސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  މުބާރާތުގަިއ  ޑްރާމާ  ރޭިޑއޯ  ިތންވަނަ  އަޑުގެ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 
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ޑްރާމާތަކެކެވެ.  ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ  ބަލަިއލާ  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ބައެއް  ނޭދެވޭ  އަންނަ  ިހނގަމުން  މުޖުތަމަޢުގަިއ  ޑްރާމާތަކަކީ  ިމ  ހުށަހަޅާދީފަިއވެއެވެ. 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އެންމެ ިއސް މަޤާމުތަކަށް އައު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރެިވގެންިދއުމާިއއެކު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލަިއ މަހުގެ މެދަކާިއ 

ިހސާބުން ފެިށގެން އެިކއެިކ ފަރާތްތާކަިއ ޔުިނވަިރސޓީއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ިއތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާިއ، ހީނަރުވެފަިއ ގުޅުންތަކަށް އާރޯކަން ގެންނެވުމަށް 

ިތނަދޫ  ގދ.  ލ.ގަން،  ކުޅުދުއްފުިށ،  ހދ.  ިހންގަމުންދާ  ކެމްޕަސްތައް  މަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  އެގޮތުން  ފެށުނެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ރޫޙެއްގަިއ  އައު 

ބޭފުޅުންނާިއ  ިއދާރާތަކުގެ  ިއތުރު  ކަމާބެހޭ  ކައުންިސލްތަކާިއ،  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުތަކާިއ  ިމ  ވަޑަިއގެން،  ިއސްވެިރން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިސ.ިހތަދޫއަށް  އަިދ 

ބައްދަލުކުރައްވާފަިއވެއެވެ. ިމ ރަށްރަށަށް ކުރެއްިވ ދަތުރުފުޅުތަކުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީގެ ޗާންސެލަރ ކަމުގެ މަޤާމާިއ އަލަށް ޙަވާލުވެވަޑަިއގެންނެިވ ޑރ. މުޙައްމަދު 

ލަޠީފުވެސް ވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން ބަިއވެިރވެވަޑަިއގެން ިއސް ދަޢުރެއް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. ކެމްޕަސް ޤާިއމުކޮށްފަިއވާ ރަށްރަށަށް ކުރެއްިވ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ިއތުރުން، 

މަިއ ސަރުކާރު ިހނގަމުންދާ ވެިރރަށް މާލޭގަިއ ހުިރ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާިއ ިއދާރާތަކުގެ ިއސްވެިރންނާިއވެސް ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ިއސްވެިރން ވަނީ ބައްދަލު 

އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަިދ  ިމިނސްޓަރ  ހައުިސންގ  އެގޮތުން  ކުރައްވާފައެވެ.   މަޝްވަރާތަކެއް  މުިހންމު  ގޮތުން  ބެހޭ  ކުިރމަގާިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ކުރައްވާ، 

ިމިނސްޓަރާއެކު ކުިރއަށް ގެންދެިވ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ިއތުރުން ރައްިޔތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސްއާިއއެކު ކުިރއަށް ގެންދެިވ މަޝްވަރާތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެިކއެިކ ފަރާތްތަކާިއއެކު ޔުިނވަރިސޓީިއން ގުޅުން ޤާިއމުކޮށް، އެފަރާތްތަކުން ިހންގާ ހަރަކާތްތަކުގަިއ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ބަިއވެިރވުން ިއތުރުވަމުންިދޔަ ވަރަކަށް، 

ިމ ރޮނގުން ޔުިނވަރިސޓީއަށް ިލބެމުންިދޔަ ކުިރއެރުންވެސް ިދޔައީ ިއތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުޑް އެންޑް ހޮސްިޕޓާިލޓީ އޭިޝއާ މޯލްިޑވްސް ިއންޓަރނޭޝަނަލް 

ކަިލނަރީ ޗެލެންޖް އެންޑް އެގްިޒިބޝަންގަިއ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ އެންޑް ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީޒް ިއން ވާދަކޮށް – އެފް.

އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ދަިރވަރު – އާިމނަތު މަޢީޝާ ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދަިއފައެވެ. އޯގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގަިއ ކުިރއަށްިދޔަ ޗެލުންޖުގަިއ، އެފް.އެޗް.

ޓީ.އެސްގެ 9 ދަިރވަރަކު ބަިއވެރިިވިއރު، ޗެލެންޖުގެ އެިކ ކެޓަގަރީތަކުގަިއ ވާދަކޮށް އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ިއތުރު 4 ދަިރވަރަކު ވަނީ ބްރޮންޒް މެޑަލްވެސް ހޯދާފައެވެ.

ކުރެއްވީވެސް  ިޒޔާރަތް  ޔުިނވަރިސޓީއަށް  ރަޖީވް ޝަހާރޭ  އެކްސެލެންސީ  ިހޒް  ހަިއކޮިމޝަނަރ  ހުންނެިވ  ކަނޑައަޅުއްވާފަިއ  އޭރު  ރާއްޖެއަށް  ިއންިޑޔާިއން 

ިނިމގެންިދޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޯގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހު އެމަިނކުފާނު ކުރެއްިވ ިޒޔާރަތަކީ އެމް.އެން.ޔޫގެ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްއާިއ ިއންިޑޔާ 

ިޒޔާރަތެކެވެ.  ކުރެއްިވ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ގުޅޭގޮތުން  ޙަރަކާތްތަކާ  ރާވާފަިއވާ  ގެންިދޔުމަށް  ކުިރއަށް  ގުިޅގެން  ޔުިނވަރިސޓީ  މުިޅ  އަިދ  ހަިއކޮިމޝަނާިއ 

ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ކްލާސްރޫމް”،  “ކްލައުޑް  ކަމަށްވާ  ޕްލެޓްފޯމެއް  އޮންލަިއން  ދަސްކުރުމުގެ  ބަސް  ޗަިއނާ  ކަމާިއއެކު  ފަސޭހަ  ިތބެގެން  ރާއްޖޭގަިއ 

އޯޕަން  ޔުނާން  ކުިރއަރާފަިއވާ  ޗަިއނާގެ  ތެރޭގައެވެ.  މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ފެށީ  މަޝްވަރާތައް  ކުރުމުގެ  ތަޢާރަފު  ޔުިނވަރިސޓީއަށް 

ޝަރީފު  ވާޒް  ޢަލީ  ޑރ.  ޗާންސެލަރ  އެމް.އެން.ޔޫގެ  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަފުޅު  ފައްޓަވާ،  މަޝްވަރާތައް  ދުވަހު  ވަނަ   5 ނޮވެންބަރ  ޔުިނވަރިސޓީއާިއއެކު 

ިވދާޅުވީ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ިހސާބަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަިހ ކޮށްިދނުން ކަމަށާިއ، 

ކުރައްވާކަމަށެވެ. ޢުއްމީދު  ކަމަށް  ފެިނގެންދާނެ  އަިލމަގެއް  ިމކަމަށް  ސަބަބުން  މަޝްވަރާތަކުގެ  ކުިރއަށްދާ  ޔުިނވަރިސޓީއާިއއެކު  އޯޕަން  ޔުނާން  ޗަިއނާގެ 

ކުިރއަށް  ބައްދަލުވުން  މަޝްވަރާ  ބެހޭ  ކުރުމާިއ  ތަރައްޤީ  ކުިރއަރުވަިއ  ިރސަރޗް  މެިރން  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  ިމވަގުތު  ިއނިގރޭިސިވލާތުގަިއ  ިމއީ  ތެރޭގައެވެ.  މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ގެންިދޔައީވެސް 

މަޝްވަރާތަކެކެވެ.  ގެންދެިވ  ކުިރއަށް  ހުންނަވަިއގެން  ިއސްކޮށް  އުގަިއލް  ޙަސަން  ޕްރޮފެސަރ  ކަމަށްވާ  ދަިރއެއް  ިދވެިހ  ގެންދަވާ 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީިއން ރާއްޖޭގެ 4 ސަރަޙައްދެއްގަިއ ޤާިއމު ކޮށްފަިއވާ ހުިރހާ ކެމްޕަސްތަކާިއ، މާލޭ ިސޓީގަިއ ިހންގަމުންދާ ކުލާސްތައް ވަގުތުން ގުޅާލަ 

ދޭ އޮންލަިއން ިނޒާމް – ‘ިދރާގު-އެމް.އެން.ޔޫ ސްމަރޓް ޓީިޗންގ ސޮިލއުޝަން’ ިއފްިތތާޙު ކުރެިވގެންިދޔައީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 
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ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ މުޢާޞަލާތީ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްިދނުމުގަިއ ހަރަކާތްތެިރވާތާ އެންމެ ިގނަ ދުވަސްވީ ކުންފުިނ  - ިދރާގުގެ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންިސިބިލޓީ – 

ސީ.އެސް.އާރު މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގަިއ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރސީިޓގަިއ ޤާިއމުކުިރ ‘ސްމަރޓް ޓީިޗންގ ސޮިލއުޝަން’ އަކީ، ޔުިނވަރިސޓީގެ ބޭނުންތަކަށް ފެތޭ 

ގޮތަށް ކަސްޓަމަިއޒް ކޮށްފަިއވާ ިނޒާމެކެވެ. ިޑިޖޓަލްކޮށް ވަގުތުން ގުޅާލެިވގެން ކުިރއަށް ގެންދެވޭ ިމ ިނޒާމްއަކީ އެސް.ޑީ އަިދ އެޗް.ޑީކޮށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ިނޒާމެކެވެ.

ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން  ޔުިޓިލޓީޒް  ޔުިނވަރިސޓީިއން  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ގުިޅގެން  އެނަރޖީ  އެންޑް  އެންވާރަމަންޓް  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ޔޫ.އެސްއެިއޑްއާިއ 

ކުރުމަށް މުިޅން އަލަށް އެކުލަވާލާފަިއވާ 2 ކޯހަށް ބޭނުންވާ ިރސޯސަސް، ޔޫ.އެސްއެިއޑްގެ ފަރާތުން ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއާިއ ޙަވާލުކޮށްފަިއވަނީ 2015 ވަނަ 

އަހަރުގެ ިޑސެންބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އެއް ސެިމސްޓަރގެ މުއްދަތަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ ސެޓްިފކެޓް 

ތްރީ ިއން ވޯޓަރ ކޮިލޓީ ލެބޯޓްރީ ޕްރޮސީޖަރޒްއާިއ ސެޓްިފކެޓް ތްރީ ިއން ޑްިރންިކންގ ވޯޓަރ ިސސްޓަމް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް މެިއންޓަނަންސް ކޯހެވެ. 

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއަކީ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ިޚދުމަތުގަިއ ިމވަގުތު ރާއްޖޭގަިއ ހުިރ އެންމެ ޒަމާންވީ އަިދ އެންމެ ބޮޑު މުއައްޞަސާ ކަމުގަިއ ވީ ިހނދު، ިމ 

ޔިުނވަރިސޓީއަކީ ޝަޚްސާއި ހިައބަތުގެ ގޮތުންވެސް ވަރުގަދަ، ިޢލްމީ ގޮވައްޗެއް ކަމުގިައ ހެދުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުން ކަމެއް ކަމުގިައ ިމ ޔިުނވަރސިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. 

ކުރެިވގެންިދޔަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ިބނާކުރަިނިވ  ތަރައްޤީއަށް  ޢުމްރާނީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  އަހަރަކީވެސް  ވަނަ   2015 ިނިމގެންިދޔަ 

އަހަރެކެވެ. ިމ ރޮނގުން ކުރެވުނު އެންމެ މުިހންމު އެއް މަސައްކަތަކީ، ޔުިނވަރިސޓީ ތަޢުލީމާިއ ގުިޅގެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ިއދާރީ ހުިރހާ ިޚދުމަތްތަކެއް 

ިޢމާރާތުގަިއ  ސްކޫލް  ޖަމާލުއްދީން  ކުރީގެ  ހުންނަ  މަގުގަިއ  ިނކަގަސް  އެގޮތުން  މަސައްކަތެވެ.  ކާިމޔާބު  ކުރެވުނު  ގެނައުމަށް  ދަށަށް  ފުރާޅެއްގެ  އެއް 

– އޭ  ިހންގަމުންދާ  މަރުކަޒީ  ޔުިނވަިރިސޓީ  އޮފީސް،  ބެހޭ  އެހީއަިއ  ދަިރވަރުންގެ  އޮފީހާިއ،  ބެހޭ  ިޚދުމަތްތަކާިއ  ިއދާރީ  ދަިރވަރުންގެ  ިހންގަމުންިދޔަ 

ފީ  ކޯސް  ިޢމާރާތަކީ  އޭ-ބްލޮކް  ފަށާފައެވެ.  ދޭންވަނީ  ިޚދުމަތް  ކުިރން  ިނމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2015 ބަދަލުކޮށް،  ިހނގުން(އަށް  )ރަށްދެބަިއ  ބްލޮކް 

ޔުިނޓްގެ  ފަހުން ބަދަލުކުރެވުނު ދެ   ކަމުން،  ިޢމާރާތެއް  ހުިރ  ހަމަޖެިހފަިއ  ިޚދުމަތްތައް  އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ލަިއބްރަރީއާިއ  ިއންިތޒާމްއާިއ،  ބަލަިއގަތުމުގެ 

ިޚދުމަތާިއއެކު ޔުިނވަރިސޓީ ތަޢުލީމުގެ ިއތުރުން ދެން ބޭނުންވާ ިއދާރީ ހުިރހާ ިޚދުމަތެއް އެއް ސަރަޙައްދަކުން ިމހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާދެިވފައެވެ. ިމކަމުގެ 

ސަބަބުން ިޚދުމަތް ިލިބގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރެިވ، ކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ލުިއ ފަސޭހަ ގޮތެއްގަިއ ިނންމާލުމަށް އެހީއަކަށް ވެދެއެވެ. 

ގދ. ިތނަދޫގަިއ ހުންނަ ގައުމީ ޔުިނވަިސޓީގެ ކެމްޕަހުގަިއ ިތން ބުރީގެ ކްލާސް ރޫމް ބްލޮކެއް އެޅުމަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ފެިށ މަޝްރޫޢު ިނންމާ، ިމ ިޢމާރާތް ޤައުމީ 

ޔުިނވަރިސޓީއަށް ިލބުނީވެސް ިނިމގެންިދޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. ިތނަދޫ ކެމްޕަސް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ިފޔަވަހީގެ ދަށުން ކުިރޔަށް ގެންިދޔަ 

ިމމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މީގެ ކުިރން އެ ކެމްޕަހަށް ިދމާވެފަިއ އޮތް ޖާގަިއގެ ދަިތކަމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ވަނީ ހޯިދފައެވެ. ިތނަދޫ ކެމްޕަހުގެ 

އައު ިޢމާރާތް ފަރުމާކޮށްފަިއވަނީ ިކޔަވަިއިދނުމަށް ބޭނުންކުރާ ކްލާސްރޫމްއާިއ ލެބްތަކުގެ ިއތުރުން، ލެކްޗަރަރުން ިތއްބަވާނެ ކޮޓަިރކޮޅުތަކާިއވެސް އެކުއެވެ. 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ިޚދުމަތް، ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަޙައްދަކަށް ފެތުިރފަިއވާިއރު، ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާިއ ސ. ިހތަދޫގަިއ ޤާިއމުކޮށްފަިއވާ ކެމްޕަސް ތަރައްޤީ 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރެިވފައެވެ. އެގޮތުން، ިމ ކެމްޕަސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާިއ ބެހޭ ިލޔެިކއުންތައް އެކުލަވާލާ ވަނީ ިނިމފައެވެ. 
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އަހަރަކެވެ.  ގެންދެވުނު  ކުިރއަށް  ިހންގާ،  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ޤައުމީ  ހަރަކާތްތަކެއް  ިގނަ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ިގނަގޮތުން  އެއްގޮތަށްވުރެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2015

އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 އެވެ.   2015 އެވޯރޑް  ސްކޮލަރިޝޕް  އެމް.އެން.ޔޫ  ކުރެވެނީ  ފާހަގަ  ގޮތުގަިއ  ކަމެއްގެ  މުިހންމު  އެންމެ  އަިއިއރު  ފެިށގެން  އަހަރު 

ިމ  ިހިފކަން  ދަިރވަރުންތަކެއް  ިގނަ  ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުން  ހުޅުވާިލ 24  ިއންޓޭކަކަށް  ވަިކވަކީން ކޮންމެ  ޙާއްޞަކޮށްގެން  ިއންޓޭކަށް  އަިދ ޖޫން  ޖަނަވަރީ 

ފަންތީގެ  މަތީ  އެންމެ  ތެރެިއން  ދަިރވަރުންގެ  ހުށަހެިޅ  ފޯމު  ފުރުޞަތުގަިއ  ހުޅުވާިލ  ކެޓަގަރީއަކުން  ިތން  ފަޚްރާއެކުގައެވެ.  ފާހަގަކުރަނީ  ޔުިނވަރިސޓީިއން 

ފާސްތަކާއެކު ސްކޮލަރިޝޕަށް ކުިރމަިތލީ ދަިރވަރުންގެ ތެރެިއން ޖުމުލަ 24 ދަިރވަރަކަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ސްކޮލަރިޝޕް އެވޯރޑް ކުރެިވފައެވެ. 

އެގޮތުން  ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  ބޭފުޅުން  ިތއްބެިވ  މޭސްިތިރކަމުގަިއ  ިހންގުމުގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  އާދެވުނުިއރު،  ިހސާބަށް  މެދަކާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

އަހަރު ފެިށގެން އަިއިއރު ޗާންސެލަރ ކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެިވ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާިޙރު ޙުސަިއން- މޯލްިޑވްސް ިއސްލާިމކް ޔުިނވަރިސޓީގެ ޗާންސެލަރ 

ކަމަށް ބަދަލުކުރައްވާ، ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ޗާންސެލަރ ކަމަށް އޭރު ިސިވލް ސަރިވސް ކޮިމޝަންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެިވ ޑރ. މުޙައްމަދު 

ލަޠީފު ޢައްޔަނުކުރެއްވުނެވެ. މީގެ ިއތުރުން ވަިއސް ޗާންސެލަރ ކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެިވ ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު އެ މަޤާމުން ިއސްިތޢުފާ ދެއްވުމާިއއެކު ޤައުމީ 

ޔުިނވަރިސޓީގެ ވަިއސް ޗާންސެލަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފު ޢައްޔަނުކުރެވުނެވެ. ިމ ބަދަލާއެކު ޔުިނވަރިސޓީގެ ސީިނއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް 

ބޮޑެިތ، އައު ބަދަލުތަކެއް 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ގެނެިވފައެވެ. އެގޮތުން ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ ކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެިވ އަލްފާިޟލް ޙުޞަިއން ޙަލީމު، 

މަޤާމުން ިއސްިތޢުފާ ދެއްވުމާއެކު ޑީވީސީ ފަިއނޭންސް އެންޑް އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޢާިވޔަތު މުޙައްމަދު ޢައްޔަނު ކުރެވުމާިއ، ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް 

ޗާންސެލަރ ިރސަރޗް އެންޑް ިއނޮވޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާިޟލް ޢާިއޝަތު ޝާހީނު ޢައްޔަނުކުރެވުނެވެ. އެއީ ޑީވީސީ އެކަޑެިމކް އެފެއަރޒްގެ މަޤާމުގަިއ 

ހުންނެިވ ޑރ. ޢަލީ ޝަރީފް ޑީވީސީ ިރސަރޗް އެންޑް ިއނޮވޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެިވފަިއވަިނކޮށް އެބޭފުޅާ އެމަޤާމުން ިއސްިތޢުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

އެއް ނަންބަރެވެ.  އޮތް  ކުރީގަިއ  އެންމެ  ިލސްޓުގެ  އުސްއަިލތަކުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ިއންތީޚާބަކީ  ކައުންިސލް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

އެކުލަވާލާ  އަލުން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ގެނައުމުގެ  ިއޞްލާޙް  ވަނަ   1 ޤާނޫނު(އަށް  ޔުިނވަިރިސޓީގެ  ޤައުމީ  )ިދވެިހރާއްޖޭގެ   2011/03 ނަންބަރ  ޤާނޫނު 

ިނންމާ،  ވޯޓުލުން  ިއންިތޚާބުގެ  ގެންިދޔަ  ކުިރޔަށް  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ކުރުމަށް  ިއންިތޚާބު  މެމްބަރުން  ދާިއރާއަކުން   3 ކައުންިސލަށް  ޔުިނވަރިސޓީ 

ނަމަވެސް،  ިއންިތޚާބެއް  ގެންިދޔަ  ކުިރއަށް  ފެންވަރުގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީ  ިއންިތޚާބަކީ  ިމ  2015ގައެވެ.  ޖުލަިއ   15 ިއޢުލާންކޮށްފަިއވަނީ  ނަތީޖާ 

އުސޫލުތަކެކެވެ.  ބެހެ  ިއންިތޚާބުތަކާިއ  ބަލަިއގަންނަ  ފެންވަރުގަިއ  ޤައުމީ  ގެންގުޅެފަިއވަނީ  ކުރުމުގަިއ  ިޢޢުލާން  ނަިތޖާ  އަިދ  ގުނުން  ވޯޓު  ވޯޓުލުމާިއ 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއަކީ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ އޮތް އެންމެ ފަިހ މުޢައްޞަސާއަށް ވީިހނދު، ޤައުމު ިބނާކުރުމަށް ިމ 

ޔުިނވަރިސޓީިއން ތަމްރީނުކުރާ ދަިރވަރުން ދަސްވެިނވާވުމަކީ ިމ ޔުިނވަރިސޓީގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފެވެ. ިނިމގެންިދޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުވެސް “ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ދަސްވެިނވުން “ ދެ ފަހަރެއްގެ މަިތން ވަނީ ކުިރއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެއީ މާިރޗު މަހު 2 ދަންފަިޅއަކަށް ބަހާލަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދެވުނު 

ދަސްވެިނވުމުގެ ރަސްިމއްޔާތާިއ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ދަސްވެިނވުމުގެ ރަސްިމއްޔާތެވެ. މާިރޗު މަހުގެ 26  ވަނަ ދުވަހު ދެ ދަންފަިޅއަކަށް ބަހާލަިއގެން 

ދަސްވެިނވުމުގެ ރަސްިމއްޔާތު ކުިރއަށް ގެންިދޔަިއރު، ރޭގަނޑުގެ ދަންފަިޅ ޝަރަފުވެިރކޮށްދެއްވާފަިއވަނީ ސްރީލަންކާގެ ޕެރެދެިނޔާ ޔުިނވަރިސޓީގެ ވަިއސް ޗާންސެލަރ 

– ޕްރޮފެސަރ އަތުލާ ސެނެރަތްނައެވެ. ިމއީ ރާއްޖެިއން ބޭރުގެ ބޭފުޅަކު، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ދަސްވެިނވުމުގެ ރަސްިމއްޔާތެއް ޝަރަފުވެިރކޮށްދެއްިވ 

ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ިދމާިވ އެިކ ސަބަބުތަކާިއ ގުިޅގެން “ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ދަސްވެިނވުން އޯގަސްޓް 2015” ކުިރއަށް ގެންިދޔައީ ސެޕްޓެންބަރު 

މަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެޔެވެ. ިމ ރަސްިމއްޔާތު ޝަރަފުވެިރކޮށްދެއްވާފަިއވަނީ ިމިނސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާިޟލް ޠާިރޤު ިއބްރާހީމެވެ.

ބައެއް މުިހންމު ޙަރަކާތްތައް



20 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ޤައުިމއްޔަތު ިދރުވަިއ، ޤައުމީވަންތަކަމުގެ ޖޯޝުހުިރ ދަިރވަރުން ިބނާކުރުމަށް ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީިއން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެިއން، 

 50 “ިމިނވަން  ތެރެިއން  ހަރަކާތްތަކުގެ  އެިކއެިކ  ޤައުމީ  ިހންިގ  ފާހަގަކުރުމަށް  ފުރުން  އަހަރު   50 ިލބުނުތާ  ިމިނވަންކަން  ފުިރހަމަ  ިދވެިހރާއްޖެއަށް 

ފުޅަނދުބުރުގަިއ” ިމ ޔުިނވަރިސޓީިއން ވަނީ ބަިއވެިރވެފައެވެ. ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީިއން، ިމރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ހޭިރޔާ ކުރުމަށް ޖަހާފަިއވާ 

ިމސްރާބު ރަމްޒުކޮށްދޭ ފުޅަނދެއް، ިމ ހަރަކާތުގަިއ ދައްކާލާފަިއވެއެވެ.  ިމ ފުޅަނދުން ފަރުމާކޮށްފަިއވަނީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ކުިރއެރެވުމަށް އެމް.އެން.

ޔޫިއން ިހފާފަިއވާ ިމސްރާބު ރަމްޒުކޮށްިދނުމަށް، ފޮތާިއ ގަލަމުގެ ިއތުރުން ދަސްވެިނން ބޭނުންކުރާ ތޮތްޕާިއ އެ ދަސްވެިނންނަށް އަރުވާ ސަނަދު ިހމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

މީގެ ިއތުރުންވެސް ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ހަރަކާތްތައް ޢާންމުންނާިއ ވީހާވެސް ގާތަށް ގެންގޮސްިދނުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ހުިރ ފަިހ ފުރުޞަތުތަކާިއ ބެހޭ 

މަޢުލުމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމަށް “ފަިހ” ދުވަހުގެ ނަމުގަިއ 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ހަރަކާތާިއ، ލ. ގަމުގަިއ ިހންގުނު ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޙާއްސަ ހަރަކާތާިއ، 

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ރަމްޒެއް ކަމުގަިއ ބަލަމުން އަންނަ ހުޅުމާލޭގަިއ ކުިރއަށްގެންިދޔަ ިއވެންޓަކީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަިލތަކުގަިއ ގުނާލެވޭ ހަރަކާތްތަކެކެވެ. 
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ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް

އަކީ،  ސަިއންސަސް  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިޞއްޙީ  ރައްިޔތުންނަށް  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ބޭނުންވާ  ިދނުމުގަިއ  ފޯރުކޮށް  ިޚދުމަތްތައް 

ިދވެިހ  ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކަިއ  މީހުން 

ހަމައެކަިނ  އުފައްދަވާފަިއވާ  ދައުލަތުން 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ިމފެކަލްޓީއަކީ  ިމހާރު  މަރުކަޒެވެ. 

ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޔުިނވަރސީޓީގެ  ޤަިއމީ 

ޔުިނވަރސީޓީން  އެހެންކަމުން  ސަިއންސަސް 

އުޞޫލުތަކާިއ  ގަވާިޢދުތަކާިއ  ކަނޑައަޅުއްވާފަިއވާ 

ރޮނގުން  ިޞއްޙީ  ގޮތުގެމަިތން  އެއްގޮތްވާ 

ކުިރޔަށް  ކޯސްތައް  ކުރުމުގެ  ތަމްރީން  މީހުން 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ގެންިދޔުމަށްޓަކަިއ 

ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަގުނަ  ތެރޭގަިއ 

ކޯސްތަކުގެ  ިހނގަމުންދާ  އަިދ  ކުރެިވފައެވެ. 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ިމދާިއރާިއން ިއތުރު އައު 

ހަމައެހެންމެ  އަިދ  ފެއްިޓފަިއވެއެވެ.  ކޯސްތައް 

ސަިއންސަސްގެ  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިކޔަވަިއ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ރަނގަޅު  ކުިރމަގު 

ފަރާތްތަކާިއ  އެހެިނހެން  ބޭފުޅުންނާިއ  ދެއްވާ 

ހަރުދަނާކޮށް  ގަވާިޢދުތައް  މަޝްވަރާކޮށް 

އެޅުނެވެ. ިފޔަވަޅުތައް  ހަރުދަނާ  އެކަށީގެންވާ 

ިމގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގަިއ 

ކުރުމުގެ  ފެންވަރު ރަނގަޅު  ިހންގާ ކޯސްތަކުގެ 

މަޤްޞަދުގަިއ ކޯސްތަކުގެ ބަިއވެިރންނަށް ިޞއްޙީ 

ިޚދުމަތުގެ އެިކއެިކ ދާިއރާތަކުން ކުިރއަށް ިދޔުމަށް 

ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތައް ިވސްނާ ކޯސްތައް ރޭވުނެވެ. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ ިހންގުން :

ިމފެކަލްޓީ އެންމެފުރަތަމަ އުފެދުނީ އެލަިއޑް ހެލްތް ސަރިވސަސް ޓްރޭިނންގ 

ހެލްތް  އެލަިއޑް  ގައެވެ.  ސެންޓަރުގެ ނަމުގަިއ 01 ސެޕްޓެމްބަރ  1973 

ސަރިވސަސް ޓްރޭިނންގ ސެންޓަރުގެ ނަން ިއންސްިޓިޓއުޓް އޮފް ހެލްތް 

ސެޕްޓެމްބަރ   01 ބަދަލުކުރެއްވީ  ދައުލަތުން  ނަމަށް  ސަިއންސަސްގެ 

ނަން  ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ  އޮފް  ިއންސްިޓިޓއުޓް  އަިދ  ގައެވެ.   1991

ބަދަލުކުރެއްވީ  ދައުލަތުން  ނަމަށް  ސަިއންސަސްގެ  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

01 ފެބްރުއަރީ 2001 ގައެވެ. 1973 ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު 

ފުރަތަމަ ފެށުނީ ކޮިމއުިނޓީ ހެލްތް ވާކާރސްގެ ފުރަތަމަ ބުރާިއ އަިދ ނާރސް 

އެިއޑް ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރެވެ. ިމފެކަލްޓީގެ މަިއގަނޑު ހުިރހާ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރުމުގެ  ތަމްރީނު  މީހުން  ބޭނުންވާ  ދާިއރާއަށް  ިޞއްޙީ  ިބނާވެފަިއވަނީ 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ސައެންސަސްއަކީ  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  މައްޗަށެވެ. 

ފެކަލްޓީވެސްމެއެވެ. ިގނަދުވަސްވީ  އެންމެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ އެންމެ ިއސް މަޤާމަކީ ޑީން ގެ މަޤާމެވެ. 

ިމ މަޤާމުގަިއ 2015 ވަނައަހަރު ހުރީ ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް އެވެ.

ފެކަލްޓީގެ ިޑޕާރޓްމަންޓުތަކާިއ ިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނާރިސންގ އެންޑް ިމޑްވަިރފަރީ 

• ޒީނާޒު ފަހުމީ

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނަސް

• ޢާިއޝަތު އަހުމަދު ދީދީ

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ބަޔޮ މެިޑކަލް ސަިއންސް

• ޢާިއޝަތު މަހާރަތު

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްިލކް ހެލްތް

• މުތާޢު ޝަހީމު
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ފެންވަރުބެލުމަށާިއ  ކޯސްތަކުގެ  ިހންގޭ  ކެންފަސްތަކުގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ިފލުވުމަށް  އޮޅުން  ދަިތތަށް  ިދމާވާ  ދަިރވަރުންނަށް  ިކޔަވާ  ކެންޕަހުގަިއ 

އަލްފާިޟލާ  ޑީން  ފެކަލްޓީގެ  ިމގޮތުން  ކުރެއެވެ.  ދަތުރުތައް  ފެކަލްޓީން 

ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް 28 ޖަނުވަރީން 30 ޖަނުވަރީއަށް ކުޅުދުއްފުށީ 

ފެކަލްޓީގެ  ިކޔަވާ  ކެންޕަހުގަިއ  ިމދަތުރުގަިއ  ދަތުރުކުރެއްިވއެވެ.  ކެމްޕަހަށް 

ދަިރވަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވާ އެދަިރވަރުންނަށް ިދމާވާ ދަިތތައް ފާހަގަކޮށް 

އެދަިރވަރުން  އަިދ  ވާހަކަދެއްިކއެވެ.  ގޮތުން  ބެހޭ  ކަންކަމާ  ބޭނުންވާ 

ހުިރ  ކުިރއަށް  ހޯދަިއ،  މަޢުލޫމާތު  ިއތުރު  ގޮތުން  ބެހޭ  ކޯހާ  ިކޔަވަމުންދާ 

ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް މަޢުލޫމާތު އޮޅުންިފލުިވއެވެ. އަިދ ިމދަތުރުގަިއ 

ކުރެިވދާނެ  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ގުޅުން  ދެމެދު  ކެމްޕަހާ  ފެކަލްޓީއާ 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މެނޭޖްމަންޓާިއ  ކެމްޕަހުގެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ކަންކަމާ 

ކޯހުގެ  ިހންގަމުންގެންދާ  ކެމްޕަހުގަިއ  ިހތަދޫ  ސ.  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ 

ކަންކަމާިއ ދަިރވަރުންނާިއ ލެކްޗަރަރ ިއންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ިހނގާ ނުިހގާގޮތް 

ބައްލަވާލެއްވުމަށް، 30 އެޕްރީލް 2015 ިއން 02 މެިއ 2015 އަށް ޑީން އަލްފާިޟލާ 

ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް ސ. ިހތަދޫ އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވެިވ އެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސަސްގެ ިހންގުން :

“ކޮިލިޓވޭޓް ިރސާރޗް” އާިއ ބެހޭ 3 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް )ޖެނުއަރީ -11 13 އަށް(

މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ: އޮސްޓްރޭިލޔާގެ ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް ިނއުކާސަލްގެ ސީިނއާ ލެކްޗަރަރ  ޑރ. ހުސްނާ ރާޒީ

ބަިއވެިރން

މަޤާމް  ނަން 

ޑީން ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް

ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ އާިސޔާ ިއބްރާހީމް

ލެކްޗަރަރ ޢާިއޝަތު އަޙްމަދު ދީދީ

ލެކްޗަރަރ މަރްޔަމް ރަޝީދާ

ލެކްޗަރަރ އާިޝޔަތު ރަޝީދު

ލެކްޗަރަރ ސަލްމާ ޙަސަން

ލެކްޗަރަރ މަރްޔަމް ނީިރސް

ލެކްޗަރަރ ފާިޠމަތު ނަހްލާ

ލެކްޗަރަރ މުޙައްމަދު ޒަިއދު

އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ އާިމނަތު ޝާިފޔާ

އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ ފާިޠމަތު މުޙައްމަދު

އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ އާިމނަތު ިޝއުނާ

އެފް.އެޗް.އެސް އޯޕަންޑޭ 10 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގަިއ ވަނީ ފާހަގަ ކުރެިވފައެވެ. 

ިމދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ިމފެކަލްޓީން ިހންގާ ކޯސްތަކަށް ކުިދން 

އަހުލުވެިރކުރުވުމެވެ. ިމދުވަހު ިހންިގ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ކޯސްތަކާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ިދނުމާިއ ކޯހަށް ވަންނަން އެދޭފަރާތަކަށް ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ 

ފޯމު ފުރުމުގަިއ އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްިދނުމާިއ ސެިޓިފކެޓްތައް އެޓެސްޓްކޮށް 

މަޢުލޫމާތު  ތަފާތު  ިސއްހީ  ިއތުރުން  މީގެ  އަިދ  ިހމެނެއެވެ.  ިދނުން 

ިހންިގފަިއވަނީ  ިމޙަރަކާތް  ވެއެވެ.  ިހންިގފަިއ  ޙަރަކާތަކެއް  ިގނަ  ިލިބދޭ 

ފެިށގެން  ިއން   9.00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ވަނަ   2015 އޮކްޓޯބަރު   10

ރަސްިމއްޔާތު  ފެށުމުގެ  އޯޕަންޑޭ  ހަމަޔަށެވެ.  އާިއ   22.00 ރޭގަނޑު 

އާދަމެވެ. ިއރުިތޝާމް  ހެލްތް  އޮފް  ިމިނސްޓަރ  ޝަރަފުވެިރކޮށްދެއްވީ 
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ދަސްވެިނވާ   ިމފެކަލްޓީން  ޓާރމުގަިއ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ދަިރވަރުން ދަސްވެިނވުމުގެ ކުިރން ިސއްޙީ އެހީތެިރންގެ ވަޢުދުވުމަށް 25 

މާިރޗް 2015 ވަނަ ދުވަހު ރަސްިމއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. ިމ ރަސްިމއްޔާތުގަިއ 

ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ.  ދަިރވަރުން   100 ވަޢުދުވާ  އެހީތެިރންގެ  ިސއްޙީ 

ދަިރވަރުންނަށް ވަޢުދު ިއއްވަިއ ދެއްވީ ިމ ޖަލްސާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޝަރަފްވެިރ 

ިއން  ކޮންސަލްޓަންޓް  ހޮސްިޕޓަލްގެ  މެމޯިރއަލް  ިއންިދރާގާނދީ  މެހްމާން 

މެިޑިސން ޑރ. އަލީ ނަޒީމް އެވެ. ިމޖަލްސާގަިއ ފެކަލްޓީގެ ޑީން އަލްފާިޟލާ 

ޢާިއޝަތު ޝާހީން ިއސްމާޢީލް އާިއ ލެކްޗަރަރ ިއން ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގަތެވެ.  

އަމަލީ ތަޖުިރބާ ދަތުރުތައް

ޢަމަލީ  ދަިރވަރުން   24 ނާރިސންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީގަިއ 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށްޓަކަިއ 23 ފެބްރުވަރީ 2015 ިއން 20 މާިރޗް 

2015 ގެ ިނޔަލަށް ސްރީ ލަންކާގެ “ދަ ލަންކާ ހޮސްިޕޓަލް” އަށް ފޮނުވުނެވެ.

ފެކަލްޓީން ިހންގާ ިޑޕްލޮމާ ިއން ނާރސންގ 69 ދަިރވަރުން، 2 ގުރޫޕަކަށް 

ނާރިސންގ”  ހެލްތް  މެންޓަލް  އެންޑް  “ސަިއކެޓްިރކް  ބަހާލަިއގެން، 

 22 ހޯދުމަށް  ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ގުޅޭގޮތުން،  އާިއ  މާއްދާ  ިމ 

ގުރަިއދޫގަިއ  ކ.  ގަިއ   2015 އޭޕްރީލް   15 އަިދ  ގަިއ   2015 މާިރޗް 

ފޮނުވުނެވެ. މަރުކަޒަށް  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ހުންނަ 

ދަިރވަރުންނާ   15 ނާރިސނގ  އޮފް  ބެިޗލަރ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީގަިއ 

ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ދަިރވަރުން   19 ނާރިސގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ 

ގެ   2015 އޭޕްރީލް   17 ިއން   2015 މާިރޗް   23 ހޯދުމަށްޓަކަިއ 

ފޮނުވުނެވެ. އަށް  ހޮސްިޕޓަލް”  ލަންކާ  “ދަ  ލަންކާގެ  ސްރީ  ިނޔަލަށް 

ފެކަލްޓީގަިއ ިހންގާ ބެިޗލަރ އޮފް ނާރިސންގ 18 ދަިރވަރުން “ކޮިމއުިނޓީ 

ހެލްތް ނާރިސނގ II” ިމ މާއްދާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށް 

27 މާިރޗް 2015 ިއން 18 އޭޕްރީލް 2015 ގެ ިނޔަލަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 

ފޮނުވުނެވެ. އަިދ ިޑޕްލޮމާ ިއން ނާރިސންގ 15 ދަިރވަރުން “ކޮިމއުިނޓީ ހެލްތް 

ނާރިސނގ II” ިމ މާއްދާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށް 24 އޭޕްރީލް 

2015 ިއން 09 މެިއ 2015 ގެ ިނޔަލަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފޮނުވުނެވެ.

އޮފް  ިޑޕްލޮމާ  ކެއަރ،  ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  އޮފް  ބެިޗލަރ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީން 

ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އަިދ އެޑްވާންސް ސެިޓިފކެޓް ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ ކޯހުގެ 27 ދަިރވަރުން ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށް 1 ދުވަހުގެ 

ދަތުރުގަިއ  02 އޭޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހު ކ. ިތލަފުއްޓަށް ފޮނުވުނެވެ.

 12 ކޯހުގެ  ކެއަރ  ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީން 

ދަިރވަރުން ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ 

ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށް 12 އޭޕްރީލް 2015 ިއން 07 މެިއ 2015 ގެ ިނޔަލަށް ލ. 

ގަމު، ށ. ފުނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، އއ. ރަސްދޫ، ފ. ިނލަންދޫ، ގދ. ިތނަދޫ 

ކެއަރ،  ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  އޮފް  ބެިޗލަރ  އަިދ  ފޮނުވުނެވެ.  ހޮސްިޕޓަލަށް 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 3 ވަނަ ސެިމސްޓަރ ގެ 11 ދަިރވަރުން  

12 އޭޕްރީލް 2015 ިއން 02 މެިއ 2015 ގެ ިނޔަލަށް ޅ. ނަިއފަރު އަތޮޅު 

ހޮސްިޕޓަލަށް، ބެިޗލަރ އޮފް ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ިޑޕްލޮމާ ިއން ޕްރަިއމަރީ 

ހެލްތް ކެއަރ 3 ވަނަ ސެިމސްޓަރ ގެ 10 ދަިރވަރުން 12 އޭޕްރީލް 2015 

ިއން 02 މެިއ 2015 ގެ ިނޔަލަށް ގދ. ިތނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލަށް، 

ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ކެއަރ،  ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  އޮފް  ބެިޗލަރ 

ކެއަރ 2 ވަނަ ސެިމސްޓަރ 23 ދަިރވަރުން ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލަށް 

ފޮނުވުނެވެ. ިނޔަލަށް  ގެ   2015 މެިއ   02 ިއން   2015 އޭޕްރީލް   12

ފެކަލްޓީން ިހންގާ ިޑޕްލޮމާ ިއން މެިޑކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގެ 14 ވަނަ 

ބެޗްގެ 08 ދަިރވަރުން، ކޯހުގެ މުއްދަގެތރޭގަިއ ފުިރހަމަ ކުރަންޖެހޭ “ޕްރެކްިޓކަމް 

އަށް  ހދ.  މެިއ 2015  ިއން 9  އޭޕްރީލް 2015  ޕްލޭޝޭމަންޓަށް” 19 

ކުޅުދުއްފުިށ، ގދ. ިތނަދޫ، ސ. ިހތަދޫ، ލ. ގަމު ހޮސްިޕޓަލްތަކަށް ފޮނުވުނެވެ.

 33 ބެޗް  ވަނަ   30 ނާރިސންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީގަިއ 

ބޭރަށް  ރާއްޖެިއން  ހޯދުމަށް  ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ދަިރވަރުން، 
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ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހުނު ދަތުރުގަިއ 20 އޭޕްރީލް 2015 ިއން 15 މެިއ 2015 

ގެ ިނޔަލަށް ސްރީ ލަންކާގެ “ ދަ ލަންކާ ހޮސްިޕޓަލް” އަށް ފޮނުވުނެވެ.

ކޯހުގެ 7  ޓެކްނޮލޮޖީ  ލެބޯޓްރީ  މެިޑކަލް  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީން 

ދަިރވަރުން ިއންޓާންިޝޕް ފުިރހަމަ ކުރުމަށް އަިދ 1 ދަިރވަރަކު ޕްރެކްިޓކަމް 

ޕްލޭސްމަންޓް ފުިރހަމަ ކުރުމަށް 31 އޮގަސްޓް 2015 ިއން 16 އޮކްޓޯބަރު 

2015 ގެ ިނޔަލަށް ސ. ިހތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް، ލ. ގަމު ރީޖަނަލް 

ފޮނުވުނެވެ.  ހޮސްިޕޓަލށް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ހދ.  އަިދ  ހޮސްިޕޓަލް 

 20 ކޯހުގެ  ނާރިސންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހގަމުންދާ  ފެކަލްޓީގަިއ 

ހަމަޖެހުނު  ފޮނުވުމަށް  ހޯދުމަށް  ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ދަިރވަރުން 

ގެ   2015 އޮކްޓޯބަރު   11 ިއން   2015 ސެޕްޓެމްބަރު   14 ދަތުރުގަިއ 

ފޮނުވުނެވެ. އަށް  ހޮސްިޕޓަލް”  ލަންކާ  “ދަ  ލަންކާގެ  ސްރީ  ިނޔަލަށް 

 28 ކޯހުގެ  ނާރިސންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހގަމުންދާ  ފެކަލްޓީގަިއ 

ޢަމަލީ  މާއްދާގެ   ”II ނާރިސންގ  ހެލްތް  “ކޮިމއުިނޓީ  ދަިރވަރުން 

 02 ިއން   215 ސެޕްޓެމްބަރ   19 ދަތުރުގަިއ  ހޯދުމުގެ  ތަޖުިރބާ 

ފޮނުވުނެވެ.  ހޮސްިޕޓަލަށް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  އަށް   2015 އޮކްޓޯބަރު 

ދަިރވަރުން   12 ކޯހުގެ  ކައުންސެިލން  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީން 

ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ކޯހާިއ  ކައުންސެިލން  ސެިޓިފކެޓްިއން  އެޑްވާންސް  އަިދ 

ކައުންސެިލން ކޯހުގެ 19 ދަިރވަރުން “އެިޑޔުކޭޝަނަލް އޮބްޒަވޭޓަރީ” މާއްދާ 

އާިއ ގުޅޭގޮތުން، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށް 28 ސެޕްޓެމްބަރު 

2015 ވަނަ ދުވަހު ިވިލމާލެ ކުޑަކުިދނގެ ިހޔާ އަށް ފޮނުވުނެވެ. ިމދަތުރުގަިއ 

ިމފެކަލްޓީގެ އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލާ މަރްޔަމް ވަރުޖީނާ ވަޑަިއގަތެވެ.

ިޑޕްލޮމާ ިއން  ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއައަރ، ކޯހުގެ ދެވަނަ ސެިމސްޓަރގެ 

ފުިރހަމަކުރައްންޖެހޭ  ތެރޭގަިއ  މުއްދަތުގެ  ކޯހުގެ  ދަިރވަރުން   8

އެންވަޔަރަންމަންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ ދަިރމަިއވުމުގެ ިޞއްޙަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ބެހޭގޮތުން  އާިއ  ޕްރޮމޯޝަން  ހެލްތް  އަިދ 

އޮކްޓޯބަރު 2015 ިއން  ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ ދަތުރުގަިއ 12 

30 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގެ ިނޔަލަށް ސ. ިހތަދޫ ފޮނުވުނެވެ. ިމދަތުރުގަިއ 

ބަިއވެިރވަޑަިއގަތެވެ. ޝަހީމް  މުޠާޢު  އަލްފާިޟލް  ލެކްޗަރަރ  ިމފެކަލްޓީގެ 

 28 ކޯހުގެ  ނާރިސންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހގަމުންދާ،  ފެކަލްޓީގަިއ 

ޢަމަލީ  ިމމާއްދާގެ   “  II ނާރިސންގ  ހެލްތް  “ކޮިމއުިނޓީ  ދަިރވަރުން 

 01 ިއން   2015 އޮކްޓޯބަރު   17 ދަތުރުގަިއ  ހޯދުމުގެ  ތަޖުިރބާ 

ފޮނުވުނެވެ. ހޮސްިޕޓަލަށް  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  އަށް   2015 ނޮވެމްބަރު 

ޕްރަިއމަރީ  ިއން   ިޑޕްލޮމާ  އާިއ  ކެއައަރ  ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  އޮފް  ބެިޗލަރ 

ތެރޭގަިއ  މުއްދަތުގެ  ކޯހުގެ  ދަަިރވަރުން  ކޯހުގެ  ކެއައަރ  ހެލްތް 

ޢަމަލީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ިހންގާ  މަރުކަޒް  ިސއްޙީ  ފުިރހަމަކުރައްންޖެހޭ 

 02 ިއން   2015 އޮކްޓޯބަރު   10 ހޯދުމަށް  ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ 

ފޮނުވުނެވެ.  ރަށްރަށަށް  އެިކއެިކ  ރާއްޖޭގެ  ިނޔަލަށް  ގެ   2015 ނޮވެމްބަރު 

 03 ކޯހުގެ  ނާރިސންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ިހގަމުންދާ،  ފެކަލްޓީގަިއ 

ދަިރވަރުން   31 ކޯހުގެ   ނާރިސންގ  އޮފް  ބެިޗލަރ  ދަިރވަރުންނާިއ 

ހަމަޖެހުނު  ފޮނުވުމަށް  ހޯދުމަށް  ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ 

ގެ   2015 ނޮވެމްބަރު   08 ިއން   2015 އޮކްޓޯބަރު   12 ދަތުރުގަިއ 

ފޮނުވުނެވެ. އަށް  ހޮސްިޕޓަލް”  ލަންކާ  ދަ   “ ލަންކާގެ  ސްރީ  ިނޔަލަށް 

ިޑޕްލޮމާ ިއން  ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއައަރ، އެޑްވާންސްޑް ސެިޓިފކެޓް ިއން 

ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއައަރ ކޯހުގެ ދެވަނަ ސެިމސްޓަރގެ  21 ދަިރވަރުން 

ބެހޭ  އެންވަޔަރަންމަންޓާ  ފުިރހަމަކުރައްންޖެހޭ  ތެރޭގަިއ  މުއްދަތުގެ  ކޯހުގެ 

މަޢުލޫމާތާިއ ދަިރމަިއވުމުގެ ިޞއްޙަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަިދ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން 

އާިއ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލީ ތަޖުިރބާ ހޯދުމަށް 19 އޮކްޓޯބަރު 2015 ިއން 30 

އޮކްޓޯބަރު 2015 ގެ ިނޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރ. އުނގޫފަރަށް ފޮނުވުނެވެ. ިމދަތުރުގަިއ 

ބަިއވެިރވަޑަިއގަތެވެ. ޒަިއދު  މުޙައްމަދު  އަލްފާިޟލް  ލެކްޗަރަރ  ިމފެކަލްޓީގެ 

ކޯހުގެ  ކެއަރ  ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  އޮފް  ބެިޗލަރ  ިހންގާ  ފެކަލްޓީން 

 8 ކޯހުގެ  ކެއަރ  ހެލްތް  ޕްރަިއމަރީ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ދަިރވަރުންނާިއ   4

ހެލްތްކެއަރ  ޕްރަިއމަރީ  ިއން  ސެިޓިފކެޓް  އެޑުވާންސްޑް  ދަިރވަރުންނާިއ 

ޢަމަލީ  ގުޅޭގޮތުން،  އާިއ  ިމމާއްދާ  ހެލްތް  ކޮިމއުިނޓީ  ދަިރވަރުން   5 ކޯހުގެ 

ދުވަހު  ވަނަ   2015 ސެޕްޓެމްބަރ   21 ހޯދުމަށް  ތަޖުިރބާ  މަސައްކަތުގެ 

ިތލަފުށްޓަށް  ކ.  ދުވަހު  ވަނަ   2015 އޮކްޓޯބަރ   21 އަިދ  އަށް  ިވިލމާލެ 

ފޮނުވުނެވެ. ިމދެދަތުރުގަިއ 3 ލެކްޗަރަރ ިއން ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންނެިވއެވެ.
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ފެކަލްޓީގަިއ 2015ގަިއ ިހންގުނު ކޯސްތައް

ިދރާސީ އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ ިކޔެވުން 25 ޖަނަވަރީ 2015 ފެށުނުިއރު ިމފެކަލްޓީގަިއ ިތބީ 700 ދަިރވަރުން ިކޔަވަމުންދެއެވެ. ިމގޮތުން 

ދަިރވަރުން ިކޔަވަމުން ިދޔަކޯސްތަކަކީ: 

ިނިމގެންިދޔަ 2015 ވަނަ އަހަރަކީ، ހުިރހާ މާނައެއްގަިއވެސް ިމފެކަލްޓީގެ 

ިޞއްޙީ  އަހަރެކެވެ.  ިހގާިދޔަ  ގޮތެއްގަިއ  އެކަށީގެންވާ  ނުހަނު  ޙަރަކާތްތައް 

ިޚދުމަތްތެިރން ތަމްރީނު ކުރުމަކީ ިމފެކަލްޓީގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަދު ކަމަށްވާިއރު 

އެމަޤްޞަދު ފުިރހަމަ ކުރުމުގަިއ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަިއ ކޯސްތައް ިހންިގފަިއވެއެވެ.

ިދޔައީ  ިނިމގެން  ގޮތެއްގަިއ  ކާިމޔާބު  ިމފަދަ  މަސައްކަތްތައް  ިމފެކަލްޓީގެ 

ދަވްލަތުން  ިދވެިހ  ގެންިދއުމުގަިއ  ކުިރއަށް  މަސައްކަތްތައް  ފެކަލްޓީގެ 

ިއތުރުން  އޭގެ  ސަބަބުންނާިއ،  އެހީތެިރކަމުގެ  އަހައްިމއްޔަތާިއ  ދެއްިވ 

ިލބުނު  ގޮތްގޮތުން  އެނޫންވެސް  އަިދ  ގޮތުންނާިއ  ތަޖުިރބާގެ  ޢަމަލީ 

މީގެ  ބޮޑުކަމުންނެވެ.  ޝަޢުޤުވެިރކަމެއްގެ  އެހީއާިއ  ފަރާތްތަކެއްގެ  ިގނަ 

މަސައްކަތް  ިހލޭސާބަހަށް  ޖަމާޢަތްތަކުންނާިއ،  އަޤްވާމީ  ބަިއނަލް  ތެރޭގަިއ 

ހެލްތުންނާިއ،  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ޖަމްިޢއްޔާތަކުންނާިއ،  ކުރައްވާ 

ރީޖަނަލް  އަިދ  ހޮސްިޕޓަލުންނާިއ،  މެމޯިރއަލް  ގާނދީ  ިއންދަރާ 

ދެއްވާފަިއވާކަން  އެހީތެިރވެ  ދީލަިތކަމާއެކު  ނުހަނު  ހޮސްިޕޓަލްތަކުންނާިއ 

ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އެކަމަށްޓަކަިއ އެހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުވެިރ ވުމަކީ 

ދެކެމެވެ. ވާިޖބެއްކަމުގަިއ  އުފާވެިރ  ނުހަނު  އަދާކުރަންޖެހޭ  ިމފުރުޞަރުގަިއ 

ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގަިއ ިޞއްޙީ ިޚދުމަތް 

ބޮޑެިތ  ނުހަނު  އަިދ  މަސައްކަތްތަކަކާިއ  ބުރަ  ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ސަރުކާރުން 

ވަިކވަިކ  ދުރުގަިއ  ރާއްޖެއަކީ،  ގެންދަވައެވެ.  ކުރައްވަމުން  ހޭދަތަކެއް 

ޖަޒީރާތަކަކުން އެކުލެިވފަިއވާ ޤައުމަކަށް ވާތީ ކޮންމެ ރަށެއްގަިއވެސް ިޞއްޙީ 

ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ިނޒާމެއް ޤާިއމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅު ވާިއރު 

އެިޚދުމަތްތައް ިލިބދޭނެ ިޚދުމަތްތެިރން ތަމްރީން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ދެއްވާ 

ިއސްކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެކަމަށްޓަކަިއ 

ިދވެިހ ދައުލަތުގެ ވެިރންނަށް، ިއޚްލާޞްތެިރ ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އަިދ ހަމައެއާއެކު، 2015 ވަނަ އަހަރު ިމފެކަލްޓީގެ  މަސައްކަތްތައް ފުިރހަމަ 

ގޮތެއްގަިއ  ކުރެވުމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ިދވެިހރާޢްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ މަިއ 

ކަމުގަިއވާތީ،  އެއްބާރުލެއްވުން  އެހީތެިރކަމާިއ  ިލބުނު  ފަރާތުން  މަރުކަޒްގެ 

ވަިއސް  އަށާިއ  ޗާންސެލަރ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާޢްޖޭގެ 

ޗާންސެލަރ އަިދ ޔުިނވަރިސޓީގެ އެންމެހަިއ ވެިރންނާިއ މުވައްޒަފުންނަށް 

ފާހަގަކުރަމެވެ.  ޝުކުރުވެިރވާކަން  ިއޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު  ވަރަށް 

މާރސްޓަރސް އޮފް ނާރިސންގ• 

މާސްޓާރ ިއން ޕަބްިލކް ހެލްތ• 

ބެިޗލަރ އޮފް ނާރިސންގ• 

ބެިޗލަރ އޮފް މެިޑކަލް ލެބޯޓްރީ ސަިއންސް• 

ބެިޗލަރ ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް  ކެއަރ • 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ނަރިސންގ • 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ިމޑްވަިއފަރީ• 

ިޑޕްލޮމާ ިއން މެިޑކަލް ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖީ• 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ • 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ކައުސެިލންގ• 

ިޑޕްލޮމާިއން ފާމަސީ• 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ނަރިސންގ• 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ • 

އެޑްވާންސްޑެ ސެޓްިފކެޓް ިއން ކައުސެިލންގ • 

 އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ފާމަސީ• 

ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ފާމަސީ• 



26 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރން ޓެކްނޯލޮޖީ

ޓްރެިއިނންގ  ވޮކޭޝަނަލް  ިހނގަމުންިދޔަ  ިއންފެިށގެން   1975 އޮކްޓޯބަރ   14 ފެކަލްޓީއަކީ 

ދެމުންއަިއ  އެސެންޓަރުން  މަސައްކަތާިއ  ކުރަމުންިދޔަ  ިއން  )ވީ.ޓީ.ސީ(  ސެންޓަރ 

ިދނުމަށް  ތަމްރީން  ފަންނުތަކުން  ިއތުރު  ތަމްރީންތަކާިއ  ފެންވަރުގެ  މަތީ  ތަމްރީންތަކަށްވުރެ 

މޯލްިޑވްސް  ފެިށގެން  ިއން   1998 ޖެނުއަރީ   1 އަިދ  އުފެއްދެިވ  ގަިއ   1996 އޮކްޓޯބަރ   1

އޮފް  ިއންސްިޓިޓއުޓް  މޯލްިޑވްސް  ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  އެިޑޔުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް 

ފެބްރުއަރީ   1 މަރުކަޒެވެ.   އަިއ  ިހނގަމުން  ނަމުގަިއ  ގެ  )މަިއޓް(  އެިޑޔުކޭޝަން  ޓެކްިނކަލް 

2001 ިއން ފެިށގެން ކޮލެޖްގެ މަރުކަޒުތައް ފެކަލްޓީތަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ މަިއޓްގެނަން  ފެކަލްޓީ 

ކުރެއްިވކަން  ބަދަލުކުރެވުނެވެ.   ނަމަށް  ގެ  )އެފް.އީ.ޓީ(  ޓެކްނޯލޮޖީ  އެންިޖިނއަިރންގ  އޮފް 

އަންގަވާފަިއވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 15/2001/153/ޑ1- )1 ފެބްރުއަރީ 

ނަމުގަިއ  ގެ  ޕޮިލޓެކްިނކް”  “މޯލްިޑވްސް  ގަިއ   2010 އޭޕްިރލް   1 ިއންނެވެ.  ިސޓީ   )2001

ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ  އާ މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަވާފަިއވާ އަިދ ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ 

ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ދަށުން ކ.ތުލުސްދޫ ގަ އާިއ ރ.އަިލފުށީގަިއ ިހންގަމުން ގެންިދޔަ ވޮކޭޝަނަލް 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ކުރައްވާ  ބަދަލު  ދަށަށް  ގެ  ޕޮިލޓެކްިނކް  މޯލްިޑވްސް  ސެންޓަރު  ޓްރޭިނންގ 

އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީ ިހންގަމުން ގެންިދޔަ ިއމާރާތަކީ މޯލްިޑވްސް ޕޮިލޓެކްިނކް ިހންގާ 

ިޢމާރާތް ކަމަށާިއ އެތަނުގަިއ ހުިރ ތަކެއްޗަކީ ޕޮިލޓެކްިނކްގެ ތަކެިތ ކަމުގަިއ ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. 

ިމހާިހސާބުން ފެކަލްޓީ ިހންގަމުން ގެންދަނީ ދާިއމީ ިހޔާވަިހކަމެއްކެިތ ވަގުތީ ތަންތަނުގައެވެ.

ފެކަލްޓީގެ މަޤްސަދުތައް
1. އެންިޖިނއަިރންގ އާިއ ިބނާވެއްޓާިއ )ިބލްޓް-

އެންވަޔަރަމަންޓް އާިއ( ކޮމްިޕއުިޓންގ ސަިއންސް އާިއ 

ިޖއޮމެިޓކްސް ގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، އަިމއްލަ 

އުނގެނުމުގެ ހުނަރު ިލިބފަިއވާ، ޤާިބލް، އުފެއްދުންތެިރ، 

އަިދ ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގޭ މީހުން 

ތަމްރީނު ކުރުން.

2. ފެކަލްޓީގެ ދާިއރާތަކުން މުޖުތަމަޢުއަށް ފަިއދާ 

ކުރާނެ ިރސާރޗް ހެދުމާިއ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަިދ 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް ިހންގުން. 

3. ފެކަލްޓީގެ ދާިއރާތަކާ ގުޅޭ ފެންވަރު ިހފެހެއްޓުމާ ބެހޭ 

މުއައްސަސާތަކުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮންިޓނުިއންގ 

އެިޑޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުން.

4. އުނގެނުމާިއ ިރސާރޗް ހަދަިއގެން ފެކަލްޓީގެ 

ދާިއރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުިރއެރުވުމުގަިއ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 

އެންމެ ިއސް ފަރާތުގެ ގޮތުގަިއ ދެިމހުރުން.

5. ފެކަލްޓީގެ ދާިއރާތަކުން ބަިއވެިރވުމާިއ، މަޢުލޫމާތު 

ފަތުރަިއގެންނާިއ ިއސްނެގުމާިއ ލަފާދީގެން )ލީޑަރިޝޕް 

ފޯރުކޮށްދީގެން( ދާިއރާ މުވައްޒަފުންނާިއ ިއންޑަސްޓްރީ 

އާިއ ކޮލެޖަށާއިި ޤައުމަށް ިޚދުމަތް ކުރުން.

އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ދަިރވަރުން   6-

ޝަޢުޤުވެިރވާ ފެކަލްޓީ އަކަށް ވުން. ފެކަލްޓީގަިއ 2015ގަިއ 
ިހންގުނު ކޯސްތައް

 

 25 ޓަރމް  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ފެށުނުިއރު  ދުވަހު  )އާިދއްތަ(   2015 ޖެނުއަރީ 

ިމފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކުގެ ިކޔެވުން ފެިށފަިއވެއެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު ިހނގަމުންިދޔަ ކޯސްތަކުގެ 

އާިކޓެކްޗަރަލް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ިއތުރުން 

 2015 ިކޔެވުން  ބެޗެއްގެ  އައު  ިޑޒަިއންގެ 

ފުރަތަމަ ފެށުނެވެ.   ގަިއ  ޓާރމް  ފުރަތަމަ 

ިތރީގަިއވާ  ފެށުނީ  ިކޔެވުން  ސެމެސްޓަރގެ 

ިސިވލް  އޮފް  ބެެޗްލަރ  ކޯސްތަކާއެކުއެވެ. 

އެންިޖިނއަިރންގ )އޮނަރސް( ކޯސް 2015 ވަނަ 

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެެސްޓަރ ގަިއ ފަށާފަިއވަނީ 

ގަިއ  ސެމެސްޓަރ  ފުރަތަމަ  އަލަށެވެ.   މުިޅން 

ިޑޕްލޮމާ ިމފެކަލްޓީން  ފެށުނުިއރު   ކޯސް  ިމ 

ކުިރ  ފުިރހަމަ  އެންިޖިނއަިރން  ިސިވލް  ިއން 

4ވަނަ  ދަިރވަރުން   13 ތެރެިއން  ދަިރވަރުންގެ 

ވެއެވެ.  އެންރޯލްވެފަިއ  އަށް  ސެމެސްޓަރ 

ކުިދން   10 އަށް  ސެމެސްޓަރ  ފުރަތަމަ  އަިދ 

 23 ޖުމްލަ  ބެޗްގަިއ  ދެ  އެންރޯލްވެފަިއވެއެވެ.  

ދަިރވަރުން އެންރޯލްވެފަިއވެއެވެ. ދެސެމެސްޓަރ 

ދަިރވަރުން   190 މުިޅޖުމްލަ  އެއްކޮށްލަިއގެން 

ހާިޞލްކުރަމުންިދޔައެވެ.   ތަޢުލީމު  ފެކަލްޓީގަިއ 
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީ 
ސޯސަންގެ އަށް ބަދަލުކުރުން 

 

1 ފެބްރުއަރީ 2015 ިއން ފެިށގެން ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ އާިއ ފެކަލްޓީ 

ގެންނެވީ  ބަދަލު  ިމ  ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  އަށް  ސޯސަންގެ  ސައެންސް   އޮފް 

ސޯސަންގޭގަިއ ިހންގަމުން ިދޔަ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓޭިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް 

ސްޓަޑީޒް  ިއންިޑޔާ ސަރުކާރުން ިބނާކޮށްދެއްިވ އައު ިޢމާރާތަށް 1 ފެބްރުއަރީ 

އެފް.އީ.ޓީ  ކުރެއްވުމުންނެވެ.   ބަދަލު  އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް  ފެިށގެން  ިއން   2015

ސޯސަންގެ އަށް ބަދަލުކޮށްފަިއވަނީ  އެފް.އީ.ޓީގަިއ ިކޔަވަިއ ިދނުމާިއ، ލެބްތަކާިއ 

ިފޔަވަޅެއްގެ  މެިޝނަރީ ބެހެއްޓުމުގެ ޖާގަިއގެ ދަިތކަން ހައްލު ކުރުމަށް އެޅުނު 

ިމިނސްޓްރީ  ދުވަހު  ވަނަ   2015 ފެބްރުއަރީ   9 އެހެންނަމަވެސް  ގޮތުގައެވެ. 

ބޭނުމަކަށް  ދައުލަތުގެ  ިއން  ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުިސން  އޮފް 

ިދނުމަށް  ިކޔަވަިއ  ގަިއ  އެފް.އީ.ޓީ  ިވދާޅުވެ  ކަމަށް  ހުސްކުރަނީ  ސޯސަންގެ 

ހޯިދފަިއހުިރ ސާމާނު ތަކާިއ މެިޝނަރީ  ވަނީ ގެންދަވާފައެވެ. އަިދ ވާރކްޝޮޕް 

އާިއ ލެބް ހެދުމަށް ިމފެކަލްޓީ އަށް ިލބުނު ޖާގަ ވަނީ ގެއްިލފައެވެ.  ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެންިޖިނއަިރނގް ޓެކްނޯލޮޖީ ގަިއ ިކޔަވަިއިދނުމަށް ވާރކްޝޮޕް އަިދ ލެބޯރެޓަރީ 

އެއް ނެިތ ދަިތގޮތަކަށް ިކޔަވަިއދެމުން އަިއސް ސޯސަންގެ އަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު  

ިއކްިވޕްމަންޓްސްވެސް  އެހެިނހެން  އާިއ  މެިޝނަރީޒް  އަގުބޮޑު  ހޯިދފަިއހުިރ 

ގެންދެވުމާިއ ގުިޅގެން  ކުިރޔަށް ިދއުމަށް ބޮޑު ހުރަހެއް އެިޅގެން ގޮސްފަިއވެއެވެ.

2015ގަިއ ިހންގުނު ކޯސްތައް

ބެޗަލަރ އޮފް އާިކޓެކްޗަރަލް ިޑޒަިއން. 1

ބެޗްލަރ އޮފް ިސިވލް އެންިޖިނއަިރންގ )އޮނަރސް( . 2

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއންް އެންިޖން ިރޕެއަރ އެންޑް މެިއންޓަނަންސް. 3

ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ވެލްިޑންގ އެންޑް ޝީޓްމެޓަލް . 4

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިއލެކްޓްިރކަލް އެންޑް ިއލެކްޓްރޯިނކްސް . 5

ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ިއލެކްޓްރޯ ޓެކްިނކަލް ޓެކްނޯލޮޖީ . 6

ސޯސަންގެ އަށް ބަދަލުކުރުމުން ިލބުނު 
ގެއްލުން

ޖާގަ ގެއްިލ  ިއތުރު ދަިތތަކާ ކުިރމަިތލާން ޖެހުން. 1

ިސިވލް އެންިޖިނއަިރންގ ިކޔަވާ ދަިރވަރުންނަށް ހޯިދފަިއހުިރ . 2

މެިޝނަރީޒް  ގެއްިލ ިދއުން

ިއލެކްޓްރޯިނކްސް ިކޔަވާ ދަިރވަރުންނަށް ިއލެކްޓްރޯިނކް . 3

ލެބެއް ހެދުމަށް  ހޯިދފަިއހުިރ ސާމާނު ގެއްލުން

ިއލެކްޓްރޯ ކޯހުގެ ދަިރވަރުންނަށް ވަޔަިރންގ ބޯޑު އަލުންހޯދާ . 4

ތައްޔާރުކުރަން ޖެހުން.

2015 ވަނަ އަހަރު ިނިމގެން ިދޔަިއރު  ގެއްލުނު ތަކެތީގެ . 5

ބަދަލުގަިއ އެއްވެސް އެއްޗެއް  ިލިބފަިއ ނުވުން.
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ޖާގައަށް ތަނަވަސް ކަމެއް ހޯދުމަށް ސޯސަންގެ އަށް ބަދަލުކުރުމުން އެފް.އީ.ޓީ 

އަށް ވަނީ ިއތުރު ގޮންޖެހުން ތަކާ ކުިރމަިތލާން ޖެިހފައެވެ.  ދަިރވަރުންނަށް 

ވެފައެވެ.   ކުިރމަިތ  ދަިތކަން  ޖާގަިއގެ  ިއންިތހާއަށް  ނުތަނަވަސްކަމާިއ  

މެިޝނަރީ  ނެތުމާއެކު  ވާރކްޝޮޕެއް   / ލެބެއް  އެއްވެސް  ދަިރވަރުންނަށް 

ގެއްިލ ިދއުމަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް ފޫނުބެއްދޭ 

ިނިމގެން  އަހަރު  ވަނަ    2015 ފާހަގަކުރަމެވެ.   ގެއްލުމެއްކަން  ވަރުގެ 

ގޮސްފަިއވަނީ  ިމ ކަމުގަިއ އެއްވެސް ހައްލެއް ނުިލިބ ދަިތ އުދަގޫ ހާލުގަިއ 

ދަިރވަރުންނަށް ލެބޯޓްރީ އަިދ މެިޝނަރީ އާިއ ގުިޅގެން ދޭންޖެހޭ ިފލާވަޅުތައް 

ހޯދަިއިދނުމުގަިއ އެިކއެިކ  ވުޒާރާ ތަކާިއ ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ލެބޯޓްރީ ތަކުން 

ިޞނާޢީ  ކަމުގަިއވާ  މަޤްސަދެއް  ސަރުކާރުގެ  ހޯދަިއގެންނެވެ.  އެހީތެިރކަން 

ބޮޑެިތ މަސައްކަތްތަކަށް  ބޭނުންވާ ހުނަރުވެިރން އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުގަިއ 

ކަމުގަިއ  އެންިޖިނއަިރންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ފަރާތަކީ   އަންނަ  ިބނާކުރަމުން 

ވާިއރު،  ކުިރމަިތލާންޖެހުނު ިމކަމުގެ ސަބަބުން  ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ިއން 

ިނކުންނަ ިބނާވެއްޓާިއ އެންިޖިނއަިރންގ  ދަިރވަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވެ ބޭނުންވާ 

ފެންވަރު ދައްކަިއ ިދނުމުގަިއ ބޮޑެިތ ގޮންޖެހުންތައް ހުިރކަން  ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ސޯސަންގެ އަށް ފެކަލްޓީ ބަދަލުކުރުމުން ކުިރމަިތިވ ދަިތތަކާިއ ގޮންޖެހުންތައް

ފެކަލްޓީ  ޖަލްސާތަކުގަިއ  ދަސްވެިނވުމުގެ  ބޭއްވެިވ  ިއން  ޔުިނވަރިސޓީ  ގަިއ   2015

ދަސްވެިނވެފަިއވެއެވެ. ދަިރވަރުން   56 ކޯހަކުން   5 ޓެކްނޯލޮޖީގެ  އެންިޖިނއަިރންގ  އޮފް 

 

10 ދަިރވަރުން ބެޗްލރ އޮފް އާިކޓެކްޗަރަލް ިޑޒަިއން

8 ދަިރވަރުން ިޑޕްލޮމާ ިއން ިސިވލް އެންިޖިނއަިރންގ

21 ދަިރވަރުން ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ިއލެކްޓްރޯ-ޓެކްިނކަލް ޓެކްނޯލޮޖީ

8 ދަިރވަރުން ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ވެލްިޑންގ އެންޑް ޝީޓްމެޓަލް

9 ދަިރވަރުން ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ިއންޖީން ިރޕެއަރ އެންޑް މެިއންޓަނަންސް
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އަމަލީ ތަޖުިރބާ ދަތުރުތައް

ބެޗްލަރސް ިޑގްރީ ިއން އާރިކޓެކްޗަރަލް ިޑޒަިއން ކޯހުގެ 3 ވަނަ  އަިދ 

ިޑޒަިއން  ގެ  ދަިރވަރުން   20 ިކޔަވަމުންދާ  ގަިއ  ސެމެސްޓަރ   ވަނަ   6

ގުޅޭ  އާިއ  ދެމާއްދާ     3 ޕްރެކްިޓސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އާިއ   3 ޕްރޮޖެކްޓް 

 5 ފެންފުއްޓަށް  އަިދ  އދ.މާިމިގިލ  ހޯދުމަށް   މަޢުލޫމާތު  ކޮށް  ިރސާރޗް 

މާރޗް ިއން 12 މާރޗް އަށް ވަނީ  ިދރާސީ 

ިމދަތުރުގަިއ   ކޮށްފައެވެ.    ދަތުރެއް 

ދަިރވަރުންނާއެކު  ލެކްޗަރަރ ޣާިނމް މުޙައްމަދު 

ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. ނަދީމް  ިއބްރާހީމް  އާިއ 

އާރިކޓެކްޗަރަލް  ިއން  ިޑގްރީ  ބެޗްލަރސް 

އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ކޯހުގެ  ިޑޒަިއން 

ކަލްޗަރ 4 އާއިި ގުޅޭ ިރސާރޗް ކޮށް މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށް  ބ.ގޮިއދޫ އަށް 26 މާރޗް ިއން 30 

މާރޗް އަށް ވަނީ  ިދރާސީ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.   ިމދަތުރުގަިއ  ދަިރވަރުންނާއެކު  

ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ.  ނަދީމް  ިއބްރާހީމް  އާިއ  މުޙައްމަދު  ޣާިނމް  ލެކްޗަރަރ 

ބެޗްލަރސް ިޑގްރީ ިއން އާރިކޓެކްޗަރަލް ިޑޒަިއން ކޯހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް 

އެންޑް ކަލްޗަރ 2 އަިދ 5 ިކޔަވަމުންދާ 26 ދަިރވަރުންނާިއ 3 ލެކްޗަރަރ 

ިއން ިމމާއްދާ އާިއ ގުޅޭ ިރސާރޗް ކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ލ.ފޮނަދޫ އަށް 11 

ސެޕްޓެމްބަރ ިއން 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 އަށް ވަނީ  ިދރާސީ ދަތުރެއް 

ކޮށްފައެވެ.   ިމދަތުރުގަިއ  

ކު   އެ ނާ ން ރު ވަ ިރ ދަ

ލެކްޗަރަރ  އެސޯިސއޭޓް 

އީމާން،  މަިރޔަމް 

ނަދީމް  ިއބްރާހީމް 

އަޒާން  ހަސަން  އަިދ 

. ވެ އެ ވެ އި ފަ ވެ ިރ ވެ ިއ ބަ
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ބައެއް މުިހންމު ހަރަކާތްތައް

2015 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޓާމުގަިއ ފެކަލްޓީގަިއ ފެިށ ިޑގްރީ ފެންވަރުގެ • 

ކޯހުގެ ބަިއވެިރންގެ ތެރެިއން އެންމެ ރަގަޅު ނަތީޖާ ހޯިދ ދަިރވަރަށް  

ޝަހީދު އަހުމަދު ރަޝީދު އެވޯޑް ވަނީ ހަވާލުކުރެިވފައެވެ.  ިމ އެވޯޑް 

ހާިޞލް ކޮށްފަިއވަނީ ބެޗްލަރ އޮފް ިސިވލް އެންިޖިނއަިރންގ )އޮނަރސް( 

އެވެ. ގދ.ގައްދޫ   / ގަސްކަރަ  ޤާިސމް،  ިޤސްމަތު  ދަިރވަރު   ކޯހުގެ 

އެނަރޖީ •  އެންޑް  އެންވާރަމަންޓް  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ޔޫ.އެސްއެިއޑްއާިއ 

ގުިޅގެން ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީިއން ޔުިޓިލޓީޒް މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނު ކުރުމަށް މުިޅން އަލަށް އެކުލަވާލާފަިއވާ 2 ކޯހުގެ ތެރެިއން 

ޑްިރންިކންގ ވޯޓަރ ިސސްޓަމް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް މެިއންޓަނަންސް 

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ޔޫ.އެސް އެިއޑްގެ ިމ ކޯސްތަކަށް 

ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ވަނީ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއަށް ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް ިއން ިއންިތޒާމްކުިރ “ިޑވެލޮިޕންގ ޔުިނވަރިސޓީ • 

ލެކްޗަރަރ   5 ިމފެކަލްޓީގެ  ގަިއ  ވާރކްޝޮޕް”  އެސެސްމެންޓް 

ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ.  އޯގަސްޓް 20-18 އަށް ިހންިގ ިމ ވާރކްޝޮޕް ގަިއ 

މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރކޮށްފަިއވަނީ ސްޓާފް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ގެ ތެރެިއންނެވެ. 

ޕްރޮގްރާމް ގަިއ ބަިއވެިރވެފަިއ ވަނީ ހަސަން ިޝރާޒް، މުޙައްމަދު ހަިއކަލް 

ިއބްރާހީމް، ހަސަން އަޒާން، މަިރޔަމް އީމާން، ިއބްރާހީމް ނަދީމް އެވެ. 

ިހންިގ •  ިއން  ޓެކްނޯލޮޖީ  އޮފް  ިއންސްިޓިޓއުޓް  މޯލްިޑވްސް 

ގަިއ  ިޑޒަިއން”  ފައުންޑޭޝަން  އޮން  ޕްރޮގްރާމް  “ރެފްރެޝަރ 

ކުރެވުނެވެ.  ބަިއވެިރ  ިއބްރާހީމް  ހަިއކަލް  މުޙައްމަދު  ިމފެކަލްޓީން 

ހަިއކަލް  މުޙައްމަދު  ގަިއ  ޕްރޮގްރާމް  ިމ  ިހންިގ   8-9 އޯގަސްޓް 

ތެރެިއންނެވެ. ގެ  ިޑވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓާފް  ކޮށްފަިއވަނީ  ބަިއވެިރ 

މަޢުލޫމާތުދީ •  އަހުލުވެިރކޮށް  ދަިރވަރުން  ކޯސްތަކަށް  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ކޯސްތަކަށް އެޕްލަިއކުރުން ފަސޭހަ ކޮށްިދނުމަށް އޮކްޓޯބަރ 1 ިއން 3 

އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް  ޔުިނވަރިސޓީން ބާއްވާފަިއވާ “ފަިހދުވަސް 2015” 

ފެއަރ ގަިއ ފެކަލްޓީ ގެ  ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެފް.އީ.ޓީ ސްޓޯލް ގަިއ 

ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ިދނުމުގަިއ ހުިރހާ މުވައްޒަފުން އުޅުއްވާފަިއވެއެވެ. 

ގެ •  ވެސްޓްިމިނސްޓަރ  އޮފް  ޔުިނވަރިސޓީ  ިވލާތުގެ  ިއިގރޭިސ 

ދަިރވަރުން ތަކެއް  ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެންިޖިނއަިރންގ އަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރ އެއްގަިއ  2015 ސެޕްޓެމްބަރު 

މަހު އަިއސްފަިއ ވެއެވެ.  ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް ވެސްޓްިމިނސްޓަރ ގެ 

ދަިރވަރުން އެފް.އީ.ޓީ ގެ ދަިރވަރުންނާއެކު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވުނު 

ިސމްޕޯިސއަމް އެއް ިތން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުިރޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  

އެފް.އީ.ޓީ  ދަިރވަރުން  ގެ  ވެސްޓްިމިނސްޓަރ  އޮފް  ޔުިނވަރިސޓީ 

ބަދަލުކޮށް  ިޚޔާލު  ދަިރވަރުން  ިއން  ޓުއަރ  ސްޓަޑީ  ިމ  ކުިރ  އަށް 

ިމިނސްޓަރ  ވެސްޓް  ގޮސްފަިއވެއެވެ.   ިލިބގެން  ފަިއދާތަކެއް  ިގނަ 

ޔުިނވަރިސޓީ ގެ ފަރާތުން އެފް.އީ.ޓީ އަށް ސްމާޓް ރޫމަށް ބޭނުންވާ 

ިއކްިވޕްމަންޓްސް ވަނީ ހަިދޔާ ކުރައްވާފައެވެ.  އަިދ ިމ ިއކްިވޕްމަންޓް 

ބޭނުންކޮށްގެން މީިޓންގް ތަކާިއ ލެކްޗަރ ތައް ކުިރޔަށް ގެންދެވެއެވެ.

 •

 •

 •

 •

 •
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ދާިއރާިއން •  ގެ  އެއަރކޮންިޑޝަިނންގ  އެންޑް  ރެފްިރޖަރޭޝަން 

ދާިއރާިއން  ރެފްިރޖަރޭޝަން  ތައްޔާރުކޮށް   ތައް  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން 

މާލެ  އުފެއްދުމަށް  ޓެކްނީޝަންސް  ސަރިވސް  ިއކްިވޕްމަންޓް 

އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ިހންގުމަށް   ޕްރޮގްރާމްތައް  އަތޮޅުތަކުގަިއ  އާިއ 

ސޮިއ  ދެމެދު  އަިއ  އެފް.އީ.ޓީ  އާިއ  އެނަރޖީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ވާރކްޝޮޕް  ޓްރެިއިނންގ  ދަށުން   އެއްބަސްވުމުގެ  ކުރެިވފަިއވާ 

ތައް ކުިރޔަށް ގެންދެވުނެވެ.   އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގަިއ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 

2014 ގަިއ ސޮިއ ކުރެވުނު ިމ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފް.އީ.ޓީ ިއން 

ހަމަޔަށް  އާ    2017 ސެޕްޓެމްބަރ  މަސައްކަތްތައް  ވާ  ހަވާލުވެފަިއ 

ކުިރޔަށް ދާނެއެވެ. އެފް.އީ.ޓީ އަށް -/500،000 ރުިފޔާ  ކަޑައެިޅފަިއވާ 

ިހންގުނެވެ. ޕްރޮގްރާމް  ގަިއ     2015 ދަށުން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ިމ 

ދެފެކަލްޓީގެ •  ގުިޅގެން   ސައެންސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  އާިއ  އެފް.އީ.ޓީ 

ކޯސްތައް ިއޝްިތހާރުކޮށް ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށް  “ލެޓްސް 

ގަިއ  ހަރަކާތެއް 28 ނޮވެމްބަރު 2015  އޯޕަންޑޭ  ގެ ނަމުގަިއ   ބީ” 

ފަރާތްތައް  ޢާންމު  ިމޙަރަކާތަށް  ގެންދެވުނެވެ.   ކުިރޔަށް  ރާޅުގަޑުގަިއ 

ޝައުގުވެިރ ކުރުވުމަށް އެއް ހަފްތާ ކުިރޔަށް ިތމާވެށީގެ ރައްކާތެިރކަމަށް 

ބޮޑު  އެއްކުރުމަށް  ހުސްފުިޅ  ޕްލާސްިޓކް  ކުރުވުމަށް  ހޭލުންތެިރ 

ިއންސްޓަލޭޝަން އެއް ރާޅުގަޑުގަިއ ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުފަރާތް ތަކުން 

އަިދ  ހުޅުވާލެވުނެވެ.   ހަރުކުރުމަށް  ފުިޅ  ގަިއ  ިއންސްޓަލޭޝަން  ިމ 

ހުސްފުިޅ ިއންސްޓަލޭޝަންގަިއ ހަރުކުރުމަށް ޢާންމު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު 

ތަރުހީބެއް ިލިބގެން ގޮސްފަިއވެއެވެ.  އޯޕަންޑޭ ޙަރަކާތް 28 ނޮވެމްބަރު 

ކުިރޔަށް   10:00 ރޭގަޑު  ިއން   4:00 ހަވީރު  ދުވަހުގެ  ވަނަ   2015

ިދޔަިއރު ކުޑަކުިދންނަށް ވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ކުިރޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  ިމ 

ިއވެންޓް އަށް ިދރާގު، ސޮނޭވާފުިށ ިރސޯޓް އަިދ ޓެޕް ކޮންސްރަކްޝަން 

ބޭއްވުމަށް  ޙަރަކާތް  ިމ  ވެއެވެ.  ިލިބފަިއ  ސްޕޮންސަރ  ިއން 

ދެފެކަލްޓީގެ  މުވައްޒަފުން ވަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންޑް •  ރެފްިރޖަރޭޝަން  ދަ  ިއން  ޕްރެކްިޓސަސް  “ގުޑް 

އެއަރކޮންިޑޝަިނންގ ސަރިވިސންގ ސެކްޓަރ ފޮރ ޓެކްނީޝަންސް” 

 2015 ފެބްރުއަރީ   19 ިއން   2015 ފެބްރުއަރީ    18 ޕްރޮގްރާމް 

މޯލްިޑވްސް  ގަިއ   2015 އޮކްޓޯބަރ   20 ގަޔާިއ  ިހތަދޫ  ސ.  އަށް  

 2015 ިޑސެމްބަރު   10  ،  9 ިލިމޓެޑްގަޔާިއ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް 
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ގަިއ ލ.މާމެންދޫ ހޮރަިއޒަން ިފޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ގަިއ ިހންގުނެވެ.

ސ.ިހތަދޫ •  ތެރެިއން  ގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ިރސަރޗް  ގެ  ޔުިނވަރިސޓީ 

ހަރުކުރުމުގެ  ސޯލާިސސްޓަމެއް  ގެ  10ިކލޯވޮޓް  ކެމްޕަސްގަިއ 

ރުިފޔާ(  )އެއްިމިލޔަން  ރުިފޔާ   -/1,000,000 މަސައްކަތަށް  

ކައުންިސލުން  އެފް.އީ.ޓީ އަށް ވަނީ ކަނޑަ އަޅުއްވާފައެވެ.   ސޯލާ 

ިސސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ިރިނއުވަބަލް އެނަރޖީ މޯލްިޑވްސް 

އާިއ  17 ނޮވެމްބަރު 2014  ގަިއ ހަވާލުކުރެިވ 2015 ވަނަ އަހަރު 

ސޯލާ ިސސްޓަމް ގެ ފުރަތަމަ ިފޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ވަނީ ިނިމފައެވެ.  

ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ މަސައްކަތްތެިރން ިބނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަިތވެިރ މަސައްކަތަށް މާތްهللا ގެ ވާިގފުޅާއެކު ކުިރއެރުމާ ކާިމޔާބު ދެއްވުންއެިދ ދުޢާ ކުރަމެވެ. އާމީން.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން

ިލިބދެވޭ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާިއ  އެކަމަށް  މީހުންނަށް  ފެންވަރުހުިރ  ވާންއެދޭ،  މުދައްިރސުންނަށް  މަސައްކަތަކީ  މަިއގަނޑު  އެިޑޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިކޔަވަިއިދނުމުގެ  ފަރުމާކުރުމާިއ  މަންހަޖު  އެއްގޮތަށް  އެއާިއ  ފާހަގަކޮށް  ހުނަރުތައް  ިޢލްމާިއ  ބޭނުންވާ  ދާިއރާއަށް  ިކޔަވަިއިދނުމުގެ  ިހންގުމާިއ  ކޯސްތައް 

ޝާިއޢުކުރުމެވެ.  ިދރާސާތައްކޮށް  ތަމްރީނާިއބެހޭ  ތަޢުލީމާިއ  މުދައްިރސުންގެ  މަސައްކަތްކުރުމާިއ  އަށަގެންނެވުމަށް  ިހތްތަކުގަިއ  މީހުންގެ  ޝަވްޤުވެިރކަން 

ިމއަހަރު ިމފެކަލްޓީގަިއ، ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން )ިއންގްިލޝް( އޮނާރސް، 

ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން )ޕްރަިއމަރީ(، ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން )ހެލްތް 

ިފިޒކަލް އެިޑޔުކޭޝަން(، ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން ިއން ިދވެިހ  އެންޑް 

އާރލީ  ިއން  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ  ިލޓްރެޗަރ،  އެންޑް  ލޭންގުއެޖް 

ޗަިއލްޑްހުޑް، ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް ިއން ޓީިޗންގ ިއންގްިލޝް އޭޒް އަ 

ފޮިރން ލޭންގުއެޖް، ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން ޕްރަިއމަރީ )ިދވެިހ/ިއސްލާމް/

ޤުރުއާން(، ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން ސެކަންޑަރީ )ިބޒްނަސް/ސަިއންސް( 

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީިޗންގ )ޕްރަިއމަރީ(، ބެޗްލަރ އޮފް ޓީިޗންގ ސެކަންޑަރީ 

އޮފް  މާސްޓަރ  އެިޑޔުކޭޝަން،  އޮފް  މާސްޓަރ  )ސަިއންސް/ިބޒްނަސް(، 

އެިޑޔުކޭޝަން )ސްކޫލް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ލީޑަރިޝޕް(، ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް 

ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  )ިދވެިހ(،  އެިޑޔުކޭޝަން  ިއން  ިޑޕްލޮމާ 

އެިޑޔުކޭޝަން )ިއންގްިލޝް( ކޯސް ޖެނުއަރީ 2015ގަިއ ފެިށ، ިމކޯސްތަކުގަިއ 

735 ދަިރވަރުން މާލޭ ކެމްޕަސްގަިއ ިކޔަވާފަިއވެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން ސ.ިހތަދޫ 

ދަިރވަރުން،   94 ގަިއ  ކެމްޕަސް  ލ.ގަން  ދަިރވަރުން،   142 ކެމްޕަސްގަިއ 

ގދ.ިތނަދޫ ކެމްޕަސް ގަިއ 113 ދަިރވަރުން އަިދ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް 

ގަިއ 219 ދަިރވަރުން، ޖުމްލަ 1555 ދަިރވަރުން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑޔުކޭޝަނުން 

މާލެ އާިއ އަތޮޅުތަކުގެ 4 ކެމްޕަސްގަިއ ިހންިގ ކޯސްތަކުގަިއ ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. 

ިމިނސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ މުދައްިރސުންގެ ތެރެިއން، ިޑޕްލޮމާ ނެތް 

މުދައްިރސުން އެ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ިހންގާ ޚާއްޞަ ިޑޕްލޮމާ ކޯސްތައް 

19 ފެބްރުއަރީ 2015ގަިއ މާލެ އާިއ ކެމްޕަސްތަކުގަިއ ިހންގަން ފެށުނެވެ. 

އަލަށް  އެިޑޔުކޭޝަނުން  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ކުރެިވފަިއވަނީ  އަމާޒު  ިމ ކޯސް 

އަހަރު  2015ވަނަ  ނެިތއްޖެނަމަ،  ިޑޕްލޮމާ  އޮިނގަނޑުގަިއ  ތަންފީޒުކުރެއްިވ 

ވަޒީފާގަިއ  ދާިއމީ  ތެރެިއން  މުދައްިރސުންގެ  ވަިކވާންޖެިހދާނެ  ިނމޭިއރު 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ިދވެިހ ލޭންގުއެޖް  ިތއްބެިވ  މުދައްިރސުންނަށެވެ. ިމގޮތުން 

ިދވެިހ،  )ިއސްލާމް،  ޕްރަިއމަރީ  ޓީިޗން  އޮފް  ިޑޕްލޮމާ  ިލޓްރެޗަރ،  އެންޑް 

ޤުރުއާން(، ިޑޕްލޮމާ އޮފް ޓީިޗން ޕްރަިއމަރީ ިޑޕްލޮމާ ިއން އާރލީ ޗަިއލްޑްހުޑް 

އެިޑޔުކޭޝަން އަިދ ިޑޕްލޮމާ ިއން ސްޕެޝަލް އެިޑޔުކޭޝަން ނީޑްސް ކޯހުގަިއ 

441 މުދައްިރސުން ރަިޖސްޓްރީވެފަިއވެއެވެ. ިމކޯސްތައް ިހންިގފަިއވަނީ ބްލޮކް 

މޯޑުގައެވެ. ބްލޮކް މޯޑުން ިހންގުނު ކޯސްތަކުގަިއ ިކޔަވަިއދެއްވުމަށް ފެކަލްޓީގެ 

ކެމްޕަސްތަކުގެ  އަިދ  ކުރެއްިވއެވެ.  ދަތުރުތައް  އަތޮޅުތަކަށް  ލެކްޗަރަރިއން 

ިކޔަވާދެއްވާފަިއވެއެވެ.  ކޯސްތަކުގަިއ  ވަޑަިއގެން  މާލެ  ލެކްޗަރަރިއން 

މުދައްިރސުން ތަމްރީނުކުރުން
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ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުން

ފެކަލްޓީން ިހންގާ ިޑޕްލޮމާ އޮފް ޓީިޗންގ ޕްރަިއމަރީ، އެޑްވާންސްޑް ިޑޕްލޮމާ 

އޮފް ޓީިޗންގ ޕްރަިއމަރީ، ބެޗްލަރ އޮފް ޓީިޗންގ ޕްރަިއމަރީ އަިދ ބެޗްލަރ 

ިއސްލާޙުކުރުމަށްފަހު،  ކޯސް  )އޮނަރސް(  ޕްރަިއމަރީ  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް 

އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ  ހުށަހެޅުނެވެ.  އަށް  ކޯސަސް  އޮން  ކޮިމޓީ 

ކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރަކީ ފައުންޑޭޝަން ިއޔަރ އެއްގެގޮތުގަިއ ބަލަިއ، ދެވަނަ 

އަހަރަކީ ިޑގްރީ ފެށޭ އަހަރުގެ ގޮތުގަިއ ކޮމެޓީ ިއން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  

ގަިއ  )އޮނާރސް(  ޕްރަިއމަރީ  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ 

ސްޓަޑީޒް”  ސޯޝަލް  ިއން  ޕްރެކްިޓސް  “ިރފްލެކްިޓވް  ިކޔަވަިއދެއްވުމަށް 

ހުށަހެޅުނެވެ.  އަށް  ކޯސަސް  އޮން  ކޮިމޓީ  ތައްޔާރުކޮށް  މާއްދާ 

އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ  ިހންގަމުންދާ  އެިޑޔުކޭޝަނުން  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

އެިދ  ހުއްދައަށް  ލުމުގެ  އެގްިޒޓް  ދެ  ކޯހަށް  މެތަމެިޓކްސް(  )ސެކެންޑަރީ 

ކޮިމޓީ އޮން ކޯސަސް އަށް ހުށަހެިޅ، ދެ އެގްިޒޓް ލުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 

އާިއ  މެތަމެިޓކްސް  ސެކަންޑަރީ  ޓީިޗންގ  އޮފް  ބެޗްލަރ  އެއީ 

އެވެ. މެތަމެިޓކްސް  ސެކަންޑަރީ  ޓީިޗންގ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  އެޑްވާންސްޑް 

އޮފް  މާސްޓަރ  އަިދ  )ޖެނެިރކް(  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  މާސްޓާރ 

ހުށަހެިޅ،  ބަދަލުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ކޯހުގެ  )ލީޑަރިޝޕް(  އެިޑޔުކޭޝަން 

ިލިބފަިއވެއެވެ.  ހުއްދަ  ިހންގުމުގެ  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ   1.5 ިމކޯސްތައް 

)ިދވެިހ/ިއސްލާމް/ޤުރުއާން(  އެިޑޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ 

ފޮނުވުނެވެ.    ފާސްކުރެއްވުމަށް  ފަހު  ިއސްލާހުކުރުމަށް  ކޯސް 

ޓީިޗންގ ޕްރެކްިޓސް ޕްރޮގްރާމް

ދަސްކުރާ  އެއްބަޔަކީ  މުިހއްމު  އެންމެ  ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ  ތަމްރީނުވުމުގަިއ  މުދައްިރސުން 

މަސައްކަތެވެ.                 ތަޖްިރބާގެ  ޢަމަލީ  ފުިރހަމަކުރާ  ސްކޫލްތަކުގަިއ  އަތޮޅުތަކުގެ  އާިއ  މާލެ  މުދައްިރސުން 

ިމއަހަރު ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރގެ ޓީިޗންގ ޕްރެކްިޓސް ޕްރޮގްރާމް 22 ފެބްރުއަރީ 

ިއން 2 އެޕްިރލް 2015 އަށް )4 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް( މާލޭގެ 14 ސްކޫލެއްގަިއ 

107 ދަިރވަރުންނަށް ކުިރއަށް ގެންދެވުނެވެ. މީގެ ިއތުރުން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް 

ިޑޕްލޮމާ ިއން އެިޑޔުކޭޝަން ކޯހުގެ ދަިރވަރުން 1 މާރޗް ިއން 16 އެޕްިރލް 

2015 އަށް )6 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް( އަިދ ބެޗްލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން ިދވެިހ 

ލޭންގުއޭޖް އެންޑް ިލޓަރޭޗަރ ކޯހުގެ ދަިރވަރުން 1 މާރޗް ިއން  2 އެޕްިރލް 

2015ށް )4 ހަފްތާ( ގެ މުއްދަތަށް ިމޕްރޮގްރާމް ކުިރއަށް ގެންގޮސްފަިއވެއެވެ. 

ޕްރޮގްރާމް  ޕްރެކްިޓސް  ޓީިޗންގ  ސެމެސްޓަރގެ  ދެވަނަ  ިމއަހަރުގެ 

ސްކޫލެއްގަ   19 މާލޭގެ  އަށް   2015 އޮގަސްޓް   27 ިއން  އޮގަސްޓް   2

ިއތުރުން  މީގެ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުިރއަށް  އަތޮޅެއްގެ 6 ސްކޫލެއްގަިއ  އާިއ 5 

 16 ދަިރވަރުން  ކޯހުގެ  އެިޑޔުކޭޝަން  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް 

މުއްދަތަށް(  ހަފްތާގެ   6( އަށް   2015 އޮކްޓޫބަރ   8 ިއން  އޮގަސްޓް 

ފުިރހަމަކުިރއެވެ. ޕްރޮގްރާމް  ިއންޓާރންިޝޕް  ސްކޫލެއްގަިއ   4 މާލޭގެ 

ފުިރހަމަ  ވެދެއްިވ  ިމކަމުގަިއ  ސްކޫލްތަކުން  އަތޮޅުތަކުގެ  މާލެއާިއ  ގެންދެިވފަިއވަނީ  ކުިރއަށް  ކާިމޔާބުކަމާއެކު  ޕްރޮގްރާމް  ިމ  އަހަރު  ވަނަ   2015

ޚާއްސަކޮށް  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ިހފެހެއްޓުމެއްނެތް  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  އެހީތެިރވެދެއްިވ  ކަމުގަިއވާތީ  އެއްބާރުލުމާއެކީ  އެހީތެިރކަމާިއ 

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ިއޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު  ވެިރންނަށް  ސްކޫލްތަކުގެ  އާިއ  މާލެ  ިއސްވެިރންނަށާިއ  އެިޑޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ 
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މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

ތަމްރީނު  ތަފާތު  ބޭރުގަިއ  ރާއްޖެިއން  އާިއ  ރާއްޖެ  މުވައްޒަފުން  ފެކަލްޓީގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ފުިރހަމަކުރައްވާފަިއވެއެވެ.  ިމގޮތުން ޔުނެސްކޯ އާިއ ބޭރުގެ 

ބައެއް ޖަމްިޢއްޔާތަކުން ިއންިތޒާމް ކުރައްވަިއގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގަިއ ިހންގުނު 

10 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގަިއ 14 ފަންނީ މުވައްޒަފުން ސްޓާފް ޑެވެލޮޕްމެންޓް 

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބަިއވެިރކުރެވުނެވެ. ިމޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ފްރާންސް، 

ސްރީލަންކާ، ިއންިޑޔާ، ޕާިކސްތާން، މެލޭިޝޔާ، ޗަިއނާ އަިދ ބަންގްލަދޭޝް 

ިހމެނެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން މާލޭގަިއ ިހންގުނު ިރސާރޗް ވާރކްޝޮޕްތަކުގަ އާިއ 

ިއތުރު އެހެިނހެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގަިއ ފެކަލްޓީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޑެވެލޮޕްމެންޓް  ސްޓާފް  އަިދ  ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ 7 ިއދާރީ މުވައްޒަފުން މާލޭގަިއ ތަމްރީނު ކުރެިވފަިއވެއެވެ. އަިދ 

ިއތުރު 5 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގަިއ ިއދާިރ މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ.  

ފީލްޑް ޓްިރޕްތައް

ގުޅޭގޮތުން  މާއްދާތަކާ  ިކޔަވަމުންދާ  ދަިރވަރުން  ކޯސްތަކުގަިއ  ފެކަލްޓީގެ 

ޤައުމީ  ހޯދުމުގެގޮތުން  މަޢުލޫމާތު 

ިދގު  އާނަންތަރާ  ދާރުލްއާޘާރު، 

ކ.ިތލަފުިށ  ިރސޯޓް،  ވެިލ  އެންޑް 

އަިދ ކ.ކާިށދޫއަށް ދަިރވަރުންނާއެކު 

ިޒޔާރަތް  ިއން  ލެކްޗަރަރ 

ިއތުރުން  މީގެ  ކުރެއްިވއެވެ. 

އެިޑޔުކޭޝަން’  އޮފް  ‘ސޯިޝއޮލޮޖީ 

ިކޔަވާ 80 ދަިރވަރުންގެ ޓީމަކުން، 

ކ.  2015ގަިއ  އޭޕްރީލް   12

ޚާއްސަ  ހުންނަ  ގުރަިއދޫގަިއ 

މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

މަރުކަޒަށް ިޒޔާރަތް ކުިރއެވެ. ިމދަތުރުގަިއ ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން އެމަރުކަޒަށް 

ހަިދޔާކުރެވުނެވެ.  އަންނައުނު  ފަރުނީޗަރާިއ،  ގޮތުގަިއ  ތަކެތީގެ  އެހީގެ 

ގުރަިއދޫގަިއ ހުންނަ ޚާއްސަ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

މަރުކަޒާިއ  އެ  މަރުކަޒުން، 

ފެކަލްޓީ  މަޢުލޫމާތު،  ބެހޭ 

ޓީމާިއ  އެިޑއުކޭޝަންގެ  އޮފް 

ކުރެއްިވއެވެ.  ިހއްސާ 

ިނންމާލާފަިއވަނީ،  ިމދަތުރު 

ިތިބ  މަރުކަޒުގަިއ 

އެހީއަށް  ޚާއްސަ 

ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހުއެވެ. ކޮޅެއް  ވަގުތު  އުފާވެިރ  މީހުންނާއެކު  ބޭނުންވާ 
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ބަިއވެިރިވ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް

ބަިލތަކާ  އަރާ  ގަިއންގަޔަށް  ގުޅުމުން  ިޖންސީ  ރޭވުމާިއ  ޢާިއލާ 

ފަރާތުން  އެިޑޔުކޭޝަންގެ  ހެލްތް  ފޮރ  ސޮސަިއޓީ  ގުޅޭގޮތުން، 

އޭޕްރީލް   29 ިދނުމުގެގޮތުން  މަޢުލޫމާތު  ދަިރވަރުންނަށް  ފެކަލްޓީގެ 

ގެންދެވުނު  ކުިރއަށް  ގަިއ  އޮިޑޓޯިރއަމް  ފެކަލްޓީގެ  2015ގަިއ 

ބަިއވެިރިވއެވެ. ދަިރވަރުން   165 ިކޔަވަމުންދާ  ފެކަލްޓީގަިއ  ސެޝަންގަިއ 

 

ފެކަލްޓީގެ  ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން  ދުވަސް  ކުޑަކުިދންގެ  ބަިއނަލްއަޤްވާމީ 

ދަިރވަރުންނާިއ މުވައްޒަފުން ގުިޅގެން 14 މެިއ 2015ވީ ބުރާސްފަިތ ދުވަހު ހަވީރު  

16:00ން 18:00 އަށް މާލޭގެ ބައެއް ބޮޑެިތ މަގުތަމުގަިއ ޕެރޭޑެއް ބޭއްވުނެވެ. 

ހުށަހަޅަިއދެވުނު  އަިއޓަމްތައް  ތަފާތު  ކުރެިވގެން  ޚާއްޞަ  ކުޑަކުިދންނަށް 

ިމޕެރޭޑްގަިއ ފެކަލްޓީގެ 300 އެއްހާ ދަިރވަރުންނާިއއެކު މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރިވއެވެ. 

ކުރައްވަިއގެން  ިއންިތޒާމް  ިއން  ޔުިނވަރިސޓީ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ބަިއވެިރވެ  ދުވަހުގަިއ  ފަިހ  ބޭއްވެިވ  އަށް   3 ން   1 އޮކްޓޫބަރ   2015

ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިޒޔާރަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެިވފަިއ ވެއެވެ. 

ފެކަލްޓީ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  މުދައްިރސުންގެ  ދުިނޔޭގެ 

ިއސްނަގަިއގެން،  ޖަިމއްޔާިއން  ދަިރވަރުންގެ  އެިޑއުކޭޝަންގެ  އޮފް 

ހެނދުނު  ދުވަހު  ހޯމަ  ވީ   2015 އޮކްޓޫބަރ   5 ޙަފްލާއެއް  ކުލަގަދަ 

ޝަރަފުވެިރ  ޙަފްލާ  ިމ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުިރއަށް  ގޯިތތެރޭގަިއ  ފެކަލްޓީގެ 

ލަޠީފުއެވެ. މުޙައްމަދު  ޑރ.   – ޗާންސެލަރ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ކޮށްދެއްވީ 

ދަސްވެިނވުން

ގަިއ  ިޑސެމްބަރ   2014 ތެރެިއން  ކޯސްތަކުގެ  ިހންިގ  ިމފެކަލްޓީިއން 

ކޯހަކުން   7 ފެންވަރުގެ  ިޑޕްލޮމާ  އެޑްވާންސްޑް  އަިދ  ިޑޕްލޮމާ  ިނމުނު 

ފާސްިވ 71 ދަިރވަރުންނަށް،  26 މާރޗް 2015ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

ދަސްވެިނވުމުގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ބޭއްވުނު 

ބޭއްވުނު  ރޭ  ިމދުވަހުގެ  އަިދ  ދެވުނެވެ.  ސަނަދު  ރަސްިމއްޔާތުގަިއ 

ފެންވަރުގަިއ  މާސްޓަރސް  ބެޗްލަރ  ރަސްިމއްޔާތުގަިއ  ދަސްވެިނވުމުގެ 

ދެވުނެވެ.  ސަނަދު  ދަިރވަރުންނަށް   94 ފާސްިވ  ކޯހަކުން   6 ިހންގުނު 

ިމފެކަލްޓީން ިހންިގ ކޯސްތަކުގެ ތެރެިއން ޖޫން 2015 ގަިއ ިނމުނު ކޯސްތަކުގެ 

ދަރުބާރުގޭ  ރޭ  ބުދަދުވަހުގެ  ވީ   2015 ސެޕްޓެމްބަރ   2 ދަިރވަރުންނަށް 

ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ބޭއްވުނު  މާލަމުގަިއ  ރަންބަނޑޭިރ 

ިއތުރުން  މާލޭގެ  ދެވުނެވެ.  ސަނދު  ރަސްިމއްޔާތުގަިއ  ދަސްވެިނވުމުގެ 

ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަންގެ ކޯސްތައް ކުިރއަށް ގެންދާ 4 ކެމްޕަސްކަމުގަިއވާ 

ގަިއ  ކެމްޕަސް  ލ.ގަމު  އަިދ  ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ  ގދ.ިތނަދޫ،  ސ.ިހތަދޫ، 

ިހންގުނު ިޑޕްލޮމާ، ިޑގްރީ އަިދ މާސްޓަރސް ލެވެލްގެ 12 ކޯހަކުން ފާސްިވ 
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ޖުމްލަ 302 ދަިރވަރުންނަށް ސަނަދު ދެވުނެވެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގަިއ 

ިހންިގ ކޯސްތަކުން ފާސްިވ ދަިރވަރުންނަށް 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވަނަ 

ކުޅުދުއްފުށީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ބޭއްވުނު  ރޭ  ދުވަހުގެ 

ދެވުނެވެ.   ސަނަދު  ރަސްިމއްޔާތުގަިއ  ދަސްވެިނވުމުގެ  ބޭއްވުނު  ކެމްޕަހުގެ 

ދަސްވެިނންގެ ތެރެިއން ގްރޭޑް ޕޮިއންޓް އެވަރޭޖް 3.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަިތ 

ހޯދުމާިއއެކު 9 ދަިރވަރުން ވަނީ އެކޯސްތަކުން އެއްވަނަ ހާިސލުކޮށްފައެވެ. 



38 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ފެކަލްޓީގެ އެންމެ ިއސް ވެިރއެއްގެ ގޮތުން 2015 ވަނައަހަރު ހުންނެވީ ފެކަލްޓީގެ ޑީން އަލްފާިޟލާ ޒީނާޒު ހުސަިއން އެވެ. އަިދ ޑީންގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާިއ 

އަިދ ޗުއްޓީގަިއ ހުިރ ދުވަސްތަކުގަިއ، ވަގުތީގޮތުން ފެކަލްޓީ ިހންގުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރައްވާފަިއވަނީ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލާ މަރްޔަމް ިޝފާއެވެ. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓެިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒް

ފެކަލްޓީގަިއ 2015ގަިއ ިހންގުނު ކޯސްތައް
2015 ވަނަ އަހަރު ިމ ފެކަލްޓީގެ އަތޮޅު ތެރޭގަިއ ޤާިއމް ކުރެިވފަިއވާ ކެމްޕަސްތައްކަމަށް ވާ ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ، ސ.ިހތަދޫ، ގދ.ިތނަދޫ އަިދ ލ.ގަމަށް ކޯސްތައް 

ިހންގުމަށް ފެކަލްޓީގެ އެކަޑެިމކް މުވައްޒަފުން ޙާިޟރުވެފަިއވެއެވެ.

ބަިއވެިރިވ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ިއންިޑއާ • 

ިޢމާރާތަށް  އާ  ފެކަލްޓީގެ  ކޮށްފަިއވާ  ިޢމާރާތް  އެހީގަިއ  ސަރުކާރުގެ 

ބަދަލުވެފައެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ ިއސްނެގުމުގެ މަިތން ފެބުރުއަރީ މަހު ޖަޕާން ިއންޓަރނޭޝަނަލް • 

ިމފެކަލްޓީގެ  ބައްދަލުކުރެިވ  ިއސްވެިރންނާިއ  ގެ  )ޖަިއކާ(  އެޖެންސީ 

މަޝްވަރާ  ވަނީ  ގުޅޭގޮތުން  އެހީތެިރކަމާިއ  ދެިވދާނެ  ކުިރއެރުމަށް 

ކުރެިވފައެވެ.   

ފުރުޞަތުތައް •  ިއންޓަރންިޝޕްގެ  ދަިރވަރުންނަށް  ިކޔަވާ  ފެކަލްޓީން 

ފުޅާކޮށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދަިއިދނުމަށާިއ ިއންޑަސްޓްރީއާިއ 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ  ފުޅާކޮށް  ިއތުރަށް  ވަރުގަދަކޮށް  ގުޅުން  އޮންނަ 

އެންޑް  މޫން  ފުލް  މޯލްިޑވްސް  އާިއ، ޝެރެޓަން  މޯލްިޑވްސް  ކަނޑޫމާ 

މަޝްވަރާ  އަިމއްލަފުއްޓާިއ  އަިދ  މޫފުިށ  ކޮންސްޓެންސް  ސްޕާއާިއ، 

ކުރެިވ ިމ ފަރާތްތަކާިއ ގުިޅގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. 

ހަމަޖެިހފަިއވާ •  ބޭއްވުމަށް  ގުިޅގެން  ފެކަލްޓީ  ިމ  އާިއ  ިއންިޑއާ 

ިއންިޑއަން  ކުރެއްވުމަށް  މަޝްވަރާ  ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮގްރާމާިއ  ކެއްކުމުގެ 

ފެކަލްޓީއަށް  ިމ  ގަިއ   2015 އެޕްރީލް   22 ވަފްދެއް  ހަިއކޮިމޝަންގެ 

ިޒޔާރަތްކުރައްވާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ.

ސްޓާފް •  ހެދުމަށްޓަކަިއ  އަހަރަކަށް  ކާިމޔާބު  އަހަރަކީ  ވަނަ   2015

ތަމްރީން  މުވައްޒަފުން  އެކެޑެިމކް  ފެކަލްޓީގެ  ދަށުން  ޑެވެލޮޕްމަންޓްގެ 

ކޯސްތަކުގަިއ ރާއްޖެއާިއ ރާއްޖޭންބޭރަށް ފޮނުިވފަިއވެއެވެ. ބަޖެޓްގަިއ ހުިރ 

ދަިތތަކާިއ އެކުވެސް ވަނީ ިމ މުވައްޒަފުން ސްރީލަންކާއާިއ ތަިއލެންޑަށް 

ކޮންފަރެންސްތަކުގަިއ  ޕްރޮގްރާމާިއ  ޓްރޭިނންގް  ދަތުރުކުރައްވަިއ 

ތައްޔާރުކުރައްވަިއ  ޕޭޕަރތައް  މަޢުޟޫތަކަށް  އެިކ  ބަިއވެިރވެ 

ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

7 މެިއ 2015 ގަިއ ިމ ފެކަލްޓީގެ ބެޗްލާރސް އޮފް ސަިއންސް ިއން • 

ގެ  ފެސްޓަރ”  “ބޮން  ވަނީ  ދަިރވަރުން  ިކޔަވާ  އާރޓްސް  ކަިލނަރީ 

ނަމުގަިއ ިޑނަރ ނަިއޓެއް ބާއްވާފައެވެ. 

ިކޔަވާ •  މޮިޑއުލް  ިމ  ކޮންޓެކްސްޓް  ިއން  ިއންޑަސްޓްރީ  ިއވެންޓް 

ގަިއވަނީ   2015 މެިއ   8 ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ބަދަިހ  ގުޅުން  ދަިރވަރުން 

ިއވެންޓްއެއް ބާއްވާފައެވެ. ިމ ިއވެންގަިއ ޓުއަިރޒަމް ދާިއރާގެ ސްޓޭކް ހޯ

ލްޑަރުންބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. 

ިއން •  ކަލްޗަރ  އެންޑް  އާރޓްސް  ޓޫިރޒަމް  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ 

އަހަރަމެންގެ  މަންިޒލް  “ކާިމޔާބު  ކުިރއަށްގެންިދޔަ  ިއންިތޒާމްކޮށްގެން 

އެކަޑެިމކް   2 ފެކަލްޓީގެ  ިމ  ފޯރަމްތަކުގަިއ  ިސލްިސލާ  ގެ  ފަޚްރު” 

މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ.

ިއން •  ކަލްޗަރ  އެންޑް  އާރޓްސް  ޓޫިރޒަމް  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ 

ކްލަިއމެޓް  “ިއންކްރީސްިއން  ކުިރއަށްގެންިދޔަ  ިއންިތޒާމްކޮށްގެން 

ޗޭންޖު ގެ ފޯރަމްތަކުގަިއ ިމ ފެކަލްޓީގެ 2 އެކަޑެިމކް މުވައްޒަފުން ވަނީ 

ބަިއވެިރ ވެފައެވެ. 

4 ޖޫން 2015 ވީ ބުރާސްފަިތ ދުވަހު ިއންިޑއާގެ ޓުއަިރޒަމް ިމިނސްޓަރ • 



ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯްޓ • 39

ވަނީ ިމ ފެކަލްޓީއަށް ިޒޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ިކޔަވާ •  ޓާރމްގަިއ  ވަނަ   2 ފެކަލްޓީގެ  ިމ  ގަިއ  ޖުލަިއ2015   15

ދަިރވަރުންގެ އޮިރއެންޓޭޝަން ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ. 

އޯގަސްޓް 10، 11 އަިދ 12 ގަިއ ވަނީ ފުޑް ހޮސްިޕޓަިލޓީ އޭިޝޔާ • 

މޯލްިޑވްސް ިއން ބޭއްިވ ކަިލނަރީ ޗެލެންޖްގަިއ  ިމފެކަލްޓީގެ ދަިރވަރުން 

ރަންވަނަތަކެއް  ވަނީ  ދަިރވަރުން  ބައެއް  އަިދ  ބަިއވެިރވެފައެވެ. 

ޙާިޞލްކޮށްފައެވެ.

ިއންިޑޔަން ހަިއކޮިމޝަންއާިއ ިމފެކަލްޓީއާިއ ގުިޅގެން “ސްޕަިއސް ރޫޓް • 

ޗެލެންޖް” ގެ ނަމުގަިއ ކަިލނަރީ ފެސްިޓވަލް އެއް 29 އޮގަސްޓް 2015 

ގަިއ ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ. 

ޖަިއކާ •  ިނޔަލަށް  ގެ   2015 އޮކްޓޯބަރ   31 ިއން  22 ސެޕްޓެމްބަރ 

ިއން ިއންިތޒާމްކޮށްގެން ޖަޕާނުގަިއ ކުިރއަށް ިދޔަ ޓޫިރޒަމް ޕްރޮމޯޝަން 

މުއައްޒަފުން  އެކަޑަިމކް   2 ިމފެކަލްޓީގެ  ކޯހުގަިއ  މާކެިޓން  އެންޑް 

ބަިއވެިރވެފަިއ ވެއެވެ. 

އަންނަ •  ބާއްވަމުން  ޔުިނވަރިސޓީިއން  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ 

ވަނީ  ފެކަލްޓީިއން  ިމ  އަހަރުވެސް  ިމ  ޕްރޮގްރާމްގަިއ  “ފަިހދުވަސް” 

ބަިއވެިރވެފައެވެ. ިމ އަހަރު ިމ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފަިއވަނީ އޮކްޓޫބަރ 

މަހުގެ 1 ން 3 ކަށެވެ. އަިދ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ިދނުމުގެ ގޮތުން 

އެކަޑެިމކް މުވައްޒަފުންނާިއ ިއދާރީ މުވައްޒަފުން ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ •  ކޮށްގެން  ިއންިތޒާމް  ިއން  ޓޫިރޒަމް  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ 

ޖޮބް  ބޭއްވުނު  ގެލެރީގަިއ  އާރޓް  ނޭޝަނަލް  ގަިއ   17 16،15،އަިދ 

ފެކަލްޓީން  އަިދ  ބެހެއްޓުނެވެ.  ސްޓޯލެއް  ފެކަލްޓީގެ  ިމ  ފެއަރގަިއ 

ިހންގާ ކޯސްތަކާިއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ އާއްމުންނަށް ދެިވފައެވެ. 

27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގަިއ ދުިނޔޭގެ ފަތުރުވެިރކަމުގެ ދުވަހާިއ ޝެފުންގެ • 

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ިމ ފެކަލްޓީގަިއ  “ނަލަ ނަލަ ރާއްޖޭ” 

ފޮޓޯ  ިއވެންޓްގަިއ  ިމ  ބޭއްިވފައެވެ.   ިއވެންޓެއް  ވަނީ  ނަމުގަިއ  ގެ 

އެގްިޒިބޝަން އެއް ދަިރވަރުންގެ މެދުގަިއ ބޭއްިވ ވަނަ ވަނަ އަށް އަިއ 

ދަިރވަރުންނަށް ވަނީ ިއނާމް ދެިވފައެވެ. 

ިނިމގެން ިމިދޔަ 2015 ވަނަ އަހަރު ިމ ފެކަލްޓީން ިހންގާ ދެ ކޯސް • 

އޮޕްރޭޝަން  އޮފީސް  ފްރޮންޓް  ިއން   III ސަރިޓިފކެޓް  ކަމުގަިއވާ 

ދ.  މްނޭގްމަންޓް  ޓޫިރޒަމް  އެންޑް  ހޮސްިޕޓާިލޓީ  ިޑޕްލޮމާިއން  އަިދ 

ގެ   2016 ޖެނުއަރީ  ފާސްކޮށް   ިހންގުމަށްޓަކަިއ  ކުޑަހުވަދޫގަިއ 

ިއންޓޭކަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެިވފައެވެ.



40 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ސެޓްިފކެޓް III ިއން ކަިލނަރީ އާރޓްސް 1

ސެޓްިފކެޓް III ިއން ޓުއަރ ގަިއިޑންގ 2

ސެޓްިފކެޓް III ިއން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް އޮޕަރޭޝަން 3

ސެޓްިފކެޓް III ިއން ޕެިޓޝަރީސް 4

ސެޓްިފކެޓް III ިއން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕްރޭޝަންސް 5

ސެޓްިފކެޓް III ިއން ހައުސްކީިޕންގ 6

އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ހޮސްިޕޓާިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް 7

ބެޗްލަރ އޮފް ސަިއންސް ިއން ހޮޓެލް އެންޑް ިރސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް 8

ބެޗްލަރ އޮފް ސަިއންސް ިއން ރެސްޓޯރެންޓް މެނޭޖްމަންޓް 9

ބެޗްލަރ އޮފް ިބޒްނަސް ިއން ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް 10

ބެޗްލަރ އޮފް ސަިއންސް ިއން ކަިލނަރީ އާރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް 11

ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ މެނޭޖްމަންޓް )ކަިލނަރީ އާރޓްސް އެންޑް ފުޑް ސާރިވސަސް( 12

ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ މެނޭޖްމަންޓް )ިހއުމަން ިރސޯސް( 13

ބެޗްލަރ އޮފް ސަިއންސް ިއން ރެސްޓޯރެންޓް މެނޭޖްމަންޓް 14

ބެޗްލަރ އޮފް ިބޒްނަސް ިއން ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް 15

ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ މެނޭޖްމަންޓް )އޮޕަރޭޝަން( 16

ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްިޕޓާިލޓީ މެނޭޖްމަންޓް )ސްޓްރެޓެޖީ،ިއނޮވޭޝަން އެންޑް އެންޓްިރޕްިރިނއަރިޝޕް( 17

ބެޖްލަރ އޮފް ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް )ިއވެންޓްސް( 18

ބެޖްލަރ އޮފް ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް )މާކެިޓންގ( 19

ބެޗްލަރ އޮފް ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް )ސްޓްރެޓެޖީ،ިއނޮވޭޝަން އެންޑް އެންޓްިރޕްިރިނއަރިޝޕް( 20

ިޑޕްލޮމާ ިއން ހޮސްިޕޓާިލޓީ މެނޭޖްމަންޓް 21

ިޑޕްލޮމާ ިއން ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް 22

ހަޔަރ ިޑޕްލޮމާ ިއން ހޮސްިޕޓާިލޓީ މެނޭޖްމަންޓް 23

ހަޔަރ ިޑޕްލޮމާ ިއން ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް 24

ބެޗްލަރ އޮފް ިއންޓަރނޭޝަނަލް ހޮސްިޕޓާިލޓީ މެނޭޖްމަންޓް 25

ބެޗްލަރ އޮފް ިއންޓަރނޭޝަނަލް ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް 26

މާސްޓާރސް ިއން ހޮސްިޕޓާިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް 27

2015 ވަނަ އަހަރު ިހންގުނު ކޯސްތައް

ކުރުމުއްދަތުގެ ގެ ކޯސްތައް

ފުޑްސޭފްޓީ އެންޑް ިނއުޓްިރޝަން 1

ޑޮިމސްިޓކް ހައުސް ކީިޕން  2
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ފެކަލްޓީގެ ހުިރހާ ކާިމޔާބީއެއްގެ ޙައްޤުވެިރ ބަޔަކީ ހީވާިގކަމާއެކުގަިއ ފޫިހކަމެއް 

ނެިތ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފެކަލްޓީގެ ހުިރހާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ިމފުރުޞަތުގަިއ 

މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ިއދާރީ  މުވައްޒަފުންނާިއ  އެކަޑަިމކް 

އެންމެބޮޑު  ިލބޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރުދެންނެވުމަކީ  ިއޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު 

ހޯދުމުގެ  ތަޖްިރބާ  ޢަމަލީ  ދަިރވަރުން  ކޯސްތަކުގެ  އެިކ  ތަފާތު  އުފަލެވެ. 

ފޮނުވުމަށް  ދަިރވަރުން  ތަފާތުތަންތަނަށް  ިއންޑަސްޓްރީގެ  ޓޫިރޒަމް  ގޮތުން 

އެހީތެިރވެދެއްިވ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ކުިރއަށް އޮތް 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ހުިރހާ ގޮތަކުންވެސް ިމ ފެކަލްޓީއަށް 

ޔަޤީންކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އަހަރެކެވެ.  ބޭނުންވެފަިއވާ  ކާިމޔާބީއަށް  ިއތުރު 

ފާިއތުިވ 2015 ވަނަ އަހަރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީގެ 

އެއްބާރުލުން  އެހީތެިރކަމާިއ  ފުިރހަމަ  މުވައްޒަފުންގެ  ހުިރހާ  ކަންކަމުގަިއ 

ިލބޭނޭކަމުގައެވެ. 
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އެމް އެން ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލް

ދާިއރާތަކުގެ  އަިމއްލަ  ސަރުކާރާިއ  ސްކޫލަކީ  ިބޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ 

ބޭނުންތަކާގުޅޭ ޕަބްިލކް އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަނާިއ، ިބޒްނަސް މެނެޖްމަންޓް ، 

އަިދ އެކައުންިޓންގ ދާިއރާިއން ތަޢްލީމާިއ ތަމްރީނު، ިދނުމަށް ިދވެރާއްޖޭގެ 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ޤާިއމް ކުރެިވފަިއވާ ޚާއްސަ މަރުކަޒެކެވެ. ިމމަޤްޞަދު 

ފުިރހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު ވެސް ިދގު އަިދ ކުރު މުއްދަތުގެ 

ިގނަ ކޯސްތަކެއް ިހންިގފަިއވެއެވެ. އަިދ އާ ކޯސްތަކާިއ ކޯސްތަކުގެ އާބުރުތައް 

ފެިށފަިއވެއެވެ. 

ިމސްކޫލުން ިއން ިހންގާ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 

ވަރަށް ިގނަ ިފޔަވަޅުތަކެއް އެިޅފަިއވެއެވެ. ިމގޮތުން ކޮންމެ ޓާމެއްގަިއ ވެސް 

ވަިކވަިކން  ކޯިޑނޭޓަރ  ކޯސް  މަންދޫބާިއ  ދަިރވަރުންގެ  ކޯހެއްގެ  ކޮންމެ 

ބައްދަލުކޮށް ކޯސް ިހނގަމުން ދާގޮތާިއ ދަިރވަރުންގެ އުއްމީދުތައް ޙާިޞލުވާ 

ިމންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަިދ ިކޔަވަިއދެއްވާ މުދައްިރސުންގެ 

ިކޔަވަިއދެއްވުން ވަޒަންކޮށް ކޮންމެ ޓާމެއްގަިއ ވެސް އޭގެ ނަތީޖާ މުދައްިރސާ 

ިޙއްޞާކުރެިވފަިއވެއެވެ. އަިދ ކޯސްތައް ިއތުރަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާިއ ދަިރވަރުން 

ިއތުރުކުރުމަށް މާކެިޓންގް ިގނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެިވގެން ިދޔައެވެ. 

ސްކޫލްގެ ިއންފްރާސްޓަރ އަިދ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ޕްލޭން ކުރެިވގެން 

ބަދަލުކުރުމާިއ،  ލޭންޑްސްކޭޕް  ގޯިތތެރެ  ސްކޫލްގެ  އެގޮތުން  ިދޔައެވެ. 

އައު  ވަސީލަތްތަކާިއއެކު  ޒަމާނީ  މަރާމާތުކުރުމާިއ،  އެތެރެ  އޮިޑޓޯިރއަމް 

ލަބްރަރީ  ސްކުލްގެ  ހެދުމާިއ  ފަންިގިފލާގަިއ  ފުރަތަމަ  ރޫމެއް  ސެިމނާރ 

އެއަރ ކޮންިޑޝަންކުރުމާިއ އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން އޮފީސް އައު ިރސެޕްޝަން 

އާިއ ިއންވެގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމާިއ، އަިދ ިމނޫންވެސް ސްކޫލްގެ ިގނަގުނަ 

މަރާތުތައް ކުރެިވފަިއވެއެވެ.

ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ  ވަޒަންކޮށް  ިމންވަރު  އުނގެނޭ  ިއމްިތޙާނުތަކަކީ 

ިއތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މުިހންމު ކަމަކަށްވާތީވެ، ިއމްިތޙާނުތަކުގެ 

ކަންތައް އަހަރުން އަހަރަށް ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ. ިމގޮތުން 

ިމސްކޫލްގެ  ޓާރމްގެ  ދެވަނަ  އަިދ  ޓާރމް  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ހުިރހާ ިއމްިތޙާނުތަކާިއ އޭއޭޓީ އާިއ ސީމާ އެގްޒާމްތައް ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. އަިދ 

ިމސްކޫލްގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 އެއްފަދަިއން  އަހަރުތަކެކޭވެސް  އެހެން 

ކާިމޔާބު  ިނއްމާލެިވފަިއވަނީ  ިއމްިތޙާންތަކެއްވެސް  ހުިރހާ  ބޭއްިވފަިއވާ 

ކަމާއެކު ޔުިނވާރިސޓީގެ ިއމްިތޙާނުތަކާބެހޭ ޤަވާިޢދުގެ ދަށުންނެވެ.

ގުޅުން  މުވައްޒަފުންނާ  ފަންނީ  އަިދ  ހަރުދަނާކުރުމާިއ  ިކޔަވަިއިދނުން 

ހުންނަ އެިކއެިކ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ 

ިމފަދަ  ބޭއްވުނު  ތެރޭގަިއ  ިމއަހަރުގެ  ބޭއްިވފަިއވެއެވެ.  ބައްދަލުވުންތައް 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ތަނުގެ ިކޔަވަިއިދނުމާބެހޭ ކަންކަމަށް ވަރަށް 

އެކަށޭނަ ބަދަލު ގެނެިވފަިއވެއެވެ. 

ކުންފުިނތަކަށާިއ އަިދ އާއްމުފަރުދުންނަށް ހުނަރު ިއތުރުކުރުމުގެ ކުރުމުއްދަތު 

ކޯސްތައް ިހނގުމަކީވެސް ިމސްކޫލްގެ މުިހއްމު އަމާޒެކެވެ. ިމގޮތުން ކޯޕޮރޭޓް 

ކުިރޔަށް  ފަރުމާކުރެިވ  ކޯސްތައް  ގެ  )ސީ.ޑީ.ޕީ(  ޕްރޮގްރާމް  ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

ގެންދެވުނެވެ. ިނިމގެން ިދޔަ އަހަރު ސީ.ޑީ.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 04 ކޯސް 

ިހންިގފަިއވެއެވެ.

ކޯސް  ިހންގާ  ކުރުމަށާިއ،  ޕްރޮމޯޓް  ސްކޫލް   ިބޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ 

ގޮތުގަިއ  ިއވެންތެއްގެ  ޕްރޮމޯޝަނަލް  ކުރުމަށް  ިއތުރު  ދަިރވަރުން  ތަކަށް 

ގަިއ   16 އަިދ   15 ނަމުގަިއ ސެޕްޓެމްބަރ  ގެ  ފެސްޓް”  ފަން  “ބީ.އެސް 

ިއވެންޓެއްބޭއްިވފަިއވެއެވެ. 

ިބޒްނަސް ސްކޫލް އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 9 އޮކްޓޫބަރ ގަިއ 

ބަިއވެިރވެގެން  މުވައްޒަފުން  ދަިރވަރުންނާިއ،  ނަމުގަިއ  ނަިއޓް”  “ބީ.އެސް 

އެކްިޓިވޓީ ޝޯއެއް ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. އަިދ  އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ހުިރހާ ފެކަލްޓީ 

ސެންޓަރ ތަކުން ިހންގާ ކޯސްތަކާިއ އެތަންތަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކޮންމެ 

ވަނީ  ގަިއ  އޮކްޓޫބަރ   3 ިއން   1 “ފަިހދުވަސް”  ބާއްވާ  އަހަރަކުވެސް 

ބަިއވެިރވެފައެވެ.

ިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް ިބޒްނަސް-  އަިއިމނަތު ސުދާ

ިޑޕާރޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންިޓންގ- ފަޒްނާ މުހައްމަދު
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ކޮިމޓީތައް

ތެރޭގަިއ  ިމއަހަރުގެ  ބައްދަލުވުން   01 ކޮިމޓީގެ  އެޑްވަިއޒަރީ  ިމސްކޫލުގެ 

ކޯސްތަކާިއ  ިހންގާ  ސްކޫލްގަިއ  ިހމެނެނީ  ިމކޮިމޓީގަިއ  ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. 

 12 އައްޔަންކުރެވޭ  ސްކޫލްިއން  މުއައްޞަސާތަކުންނާިއ  ގުޅުންހުިރ 

އުފައްދާފަިއވާ  އެހީތެިރވުމަށް  ިހންގުމުގަިއ  ިމސްކޫލުގެ  މެންބަރުންނެއެވެ. 

ތެރޭގަިއ  ިމއަހަރުގެ  ބައްދަލުވުން   07 ކޮިމޓީގެ  މެނެޖްމަންޓް  ިމސްކޫލްގެ 

މެނެޖްމަންޓް  މެންބަރުންއެވެ.   07 ިހމެނެނީ  ިމކޮިމޓީގަިއ  ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. 

ިހންގުން  ސްކޫލްގެ  ޢާންމުގޮތެއްގަިއ  މަޝްވަރާކުރެިވފަިއވަނީ  ކޮިމޓީގަިއ 

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ 2016 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ިމސްކޫލްގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށާިއ 2016 ވަނައަހަރަށް 

ސްކޫލްގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްސް އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކަިއ  ބެހޭގޮތުން  އޮިނގަނޑާ  ިކޔަވަިއިދނުމުގެ  ސްކޫލުގެ 

ބައްދަލުވުމެއް   18 ކޮިމޓީގެ  ިރިވއު  އެކަޑެިމކް  ިމސްކޫލްގެ  އުފައްދާފަިއވާ 

ިމއަހަރުތެރޭގަިއ ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ.

ސްޓާފް ިޑވެލޮޕްމަންޓް

ސްކޫލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން “ިޑވެލޮިޕންގް ޔުިނވަރިސޓީ • 

އެސެސްމަންޓް”  ިމސްކޫލްގެ ހުިރހާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު 

ކޮށްގެން ިހންގުނުވެ. 

ިމސްކޫލްގެ ިޑން އަލްފާިޟލް ޝާިތފް އަލީ ިމއަހަރު ިގނަ ބައްދަލުވުން • 

ން   28 ޖަނަވަރީ  ިމގޮތުން  ބަިއވެިރވަޑަިއގެންފައެވެ.  ވަނީ  ތަކެއްގަިއ 

އެގްޒެކެިޓވް  އަމްޑީސާގެ  ބޭއްވުނު  މާލޭގަިއ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  އަށް   31

ހަިއދަރުއާބާދުގެ  ިއންިޑއާގެ  ބައްދަލުވުމުގައާިއ،  ވަނަ   64 ބޯޑުގެ 

ިޑސެމްބަރ 6 ިއން 9 އަށް ބޭއްިވ އަމްިޑސާގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ވަނީ 

ބަިއވެިރވެވަޑަިއގެންފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް 30 ިއން ސެޕްޓެމްބަރ 5 އަށް މާލޭގަިއ • 

ކޮންފަރެންސްގަިއ  ޓީޗާރސް”  ިއންޓަނޭޝަނަލް  ވަނަ   3“ ިހންގުނު 

ިމފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލް އަލީ މުފީދު ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންފަިއ 

ވެއެވެ. އަިދ މެލޭިޝޔާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރްގަިއ ިމއަހަރު އޮކްޓޯބަރ 5 ން 7 

އަށް ބޭއްވުނު “ިތންކް ސްޓްރެޓެިޖކް ިމޑް މެނޭޖްމެންޓް” ޕްރޮފެޝަނަލް 

ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެިއންގަިއ ވަނީ ލެކްޗަރަރ އަލީ މުފީދު އަިދ ލެކްޗަރަރ 

އަިއިމނަތު ސުދާ ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންފަިއ ވެއެވެ.

ސްމާޓް •  ޑުބާއީ  އަށް   22 ން   21 ނޮވެމްބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ޔުިނވަރިސޓީއަށް ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލް އަބަދުލް ރަހްމާން މުބާިރކް 

ވަނީ އެކްސްޕްލީޓަރީ ދަތުރެއް ކުރައްވާފައެވެ.  

މެލޭިޝޔާގެ •  އަށް   9 ން   7 ިޑސެމްބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ކުއަލަލަމްޕޫރްގަިއ ބޭއްވުނު “ލީޑަރިޝޕް ގްރޭޓްނަސް” ޕްރޮފެޝަނަލް 

މުއުތަިސމް  އަލްފާިޟލް  ލެކްޗަރަރ  ވަނީ  ޓްރެިއންގަިއ  ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

އަލީ، ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލް އަބަދުއްهللا ޒަކަިރއްޔާ، އަިދ ލެކްޗަރަރ 

އަލްފާިޟލާ އަިއޝަތު ރަޝީދު ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންފަިއ ވެއެވެ.

މެލޭިޝޔާގެ •  އަށް   17 ން   16 އޮކްޓޯބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ިރޕޯިޓންގ”  އެންޑް  އޮޕްޝަން  “އޮިޑޓް  ބޭއްވުނު  ކުއަލަލަމްޕޫރްގަިއ 

ޕްރޮފެޝަނަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެިއންގަިއ އަިދ 30 އޭޕްރީލް ން 1 މެިއ 

އަށް ިއންިގރޭިސިވލާތުގަިއ  ބޭއްވުނު އޭ.އޭ.ޓީ ކޮންޕެރެންސްގަިއ ވަނީ 

ވަޑަިއގެންފަިއ  ބަިއވެިރވެ  ިނސާމް  އަބްދުهللا  އަލްފާިޟލް  ލެކްޗަރަރ 

ވެއެވެ. ގަިއ ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންފަިއ ވެއެވެ.

މެލޭިޝޔާގެ •  އަށް   08 ން   04 އޮކްޓޯބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ކުއަލަލަމްޕޫރްގަިއ ބޭއްވުނު “ޕްިރޕަރޭޝަން އޮފް ގްރޫޕް އެކައުންޓްސް” 

ޕްރޮފެޝަނަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެިއންގަިއ ވަނީ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލާ 

ފަޒްނާ މުހައްމަދު ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންފަިއ ވެއެވެ.

މެލޭިޝއާގެ އުިނވަރިސޓީ އޮފް ނޮިޓންގހަމްއާިއ ިބޒްނަސް ސްކޫލްއާިއ ދެމެދު  ސްކޫލްގެ ކޯސްތައް އާރިޓިކއުލޭޓް ކުރުމާިއ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެއެވެ. 

ގެ  ކީިރިތ هللا  ދެއްިވކަމަށްޓަކަިއ  ތައުފީޤު  ިހންގުމުގެ  ގޮތެއްގަިއ  ކާިމޔާބު  ކަންތައްތައް  ިހންިގފަިއވާ  ރާވާ  ިއން  ިމސްކޫލް  ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާިއ ޝުކުރުކުރަމެވެ. އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ިމސްކޫލްގެ ތަރައްޤީވެ އެކަމުން ސަރުކާރުގެ އަިދ މުިޅ ގައުމުގެ ިހންގުމަށް ިއތުރު ކުިރއެރުމާިއ 

ހަލުިއކަން ިލބުން އެިދ ދުޢާކުރަމެވެ. 



44 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 11 އުފެިދފަިއވަނީ  ިމފެކަލްޓީ  ގޮތުގަިއ  ިއންސްިޓިޓއުޓެއްގެ  ސަރުކާރުގެ 

ނަމަށް  ލޯގެ  އެންޑް  ޝަިރޢާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ދުވަހުއެވެ.   1999 އޮގަސްޓް 

ބަދަލުކުރެއްިވފަިއ ވަނީ 1 ފެބްރުއަރީ 2001 ގައެވެ. ިމފެކަލްޓީގެ މަޤުޞަދަކީ 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ދާިއރާ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ 

މަސައްކަތް  ދާިއރާގަިއ  ޤާނޫނީ  އަިދ  ޝަރުޢީ  ތަމްރީނުކުރުމާިއ،  މީހުން 

ކުރާމީހުންގެ ޤާިބލްކަން ިއތުރުކުރުމެވެ. 

ޤަވާިޢދުތަކާިއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ިއން  ޔުިނވަރިސޓީ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ރޮނގުން  ޤާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތާިއ  ގޮތުގެމަިތން  އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާ 

ިގނަގުނަ  ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ކުރުމަށްޓަކަިއ  ތަމްރީނު  މީހުން 

ިހންގުނު  އަހަރު  ވަނަ   54 އަިދ  ކުރެިވފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް 

ކޯސްތަކެއް  އައު  ިއތުރު  ިމދާިއރާިއން  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ 

ފެއްޓުމަށް ނުހަނު ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  

ޝަރީޢަތާިއ ޤާނޫނުގެ ދާިއރާިއން ކުިރއަށްދާންބޭނުންވާ ކުިދންނަށް ވީހާވެސް 

ގާތުން ިކޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްިދނުމުގެ މަޤުޞަދުގަިއ އައްޑޫިސޓީ 

ިހތަދޫ ކެމްޕަހާިއ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގަިއ ިހންގާ ިޑޕްލޮމާިއން ޝަރީޢާ 

އެންޑް ލޯ ކޯހުގެ ިއތުރަށް ިމއަހަރު އަލަށް ގދ. ިތނަދޫ ކެމްޕަހުގަިއ ިމކޯސް 

ިކޔަވަިއ ދޭން ފެިށފަިއވެއެވެ. އަިދ ފެށޭ 2016 ވަނަ އަހަރުގަިއ އައްޑޫ ިސޓީ 

ިހތަދޫ ކެމްޕަހާިއ، ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާިއ، ގދ. ިތނަދޫ ކެމްޕަހުގަިއ ބެޗްލަރ 

އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވެއެވެ. 

ިމފެކަލްޓީގަިއ ިހންގުނު ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގަިއ، މާސްޓާސް އޮފް  ިމ އަހަރު 

އާރޓްސް ިއން ޝަރީޢާ އާިއ، ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ) އޮނާސް ( 

އާިއ، ިޑޕްލޮމާ ިއން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަިދ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން 

ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯސް ިހމެނެއެވެ. 

މީގެ ިއތުރުން 2016 ވަނަ އހަރު މުިޅން އަލަށް މާސްޓަރ އޮފް ލޯ ކޯސް 

އެކޯސް  ހަމަޖައްސާ  ިއންިތޒާމްތަކެއް  ހުިރހާ  ކުރަންޖެހޭ  ފެށުމަށްޓަކަިއ 

ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވެއެވެ. ިމ ކޯހުގަިއ ިކޔަވަިއދޭ ގަިޑތައް ހަމަޖައްސާފަިއވާނީ 

ވަޒީއަދާކުރަމުންވެސް ިކޔަވަން އާދެވޭ ގޮތަށެވެ. ިމ ކޯސް ފެިށގެން ިދޔުންވާނީ 

ފާރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ިކޔަވަން  ިޑގްރީތަކަށް  މަތީ  ދާިއރާިއން  ގެ  ލޯ 

އަިމއްލަވަޒަނުގަިއ ިތބެ ޤައުމަށް ިޚދުމަތް ކުރަމުން ިކޔަވަން ިލބުނު ރަނުގެ 

ފުރުޞަތެއްކަމުގައެވެ. 

ިމފެކަލް.ޓީގަިއ ިހންގުނު 4 ކޯހެއްގަިއ ޖުމްލް 411 ދަިރވަރުން ިމފެކަލްޓީގަިއ 

އެޑްވާންސްޑް  ިމފެކަލްޓީން  އަހަރު  ިމ  މީގެިއތުރުން  ިކޔަވާފަިއވެއެވެ. 

ދަިރވަރުންނާިއ،   11 ފުިރހަމަކުިރ  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  ިއން  ސެޓްިފކެޓް 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ފުިރހަމަ ކުިރ 24 ދަިރވަރުންނާިއ، ބެޗްލަރ 

އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ިވތު އޮނަރސް ޙާިޞލްކުިރ 41 ދަިރވަރުންނާިއ، 

މާސްޓަރސް އޮފް އާރޓްސް ިއން ޝަިރޢާ ޙާިސލް ކުިރ 1 ދަިރވަރަކާއެކު  

ޖުމްލަ  76 ދަިރވަރުން  ގުރެޖްއޭޓް ިވއެވެ.  

ިއން ޝަިރޢާ، ިމކޯހުގެ  ކުރީގެ ބެޗްތަކުގެ  އާޓްސް  އޮފް  މާސްޓަރ 

ދަިރވަރުންނާއެކު ިމއަހަރު ިމކޯހުގަިއ ޖުމްލަ  15 ދަިރވަރަކު ިކޔަވަމުންގެންދައެވެ. 

ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ިވތު އޮނަރސް ، ހަވީރު ދަންފަިޅ 

ދަިރވަރުންގެ  އެދޭ  ިކޔަވަން  ިމކޯހުގަިއ  ިހންގަންފެށުމުން  ފުލްޓަިއމްކޮށް 

ޢަދަދު ިއތުރުވެގެންިދޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ފެކަލްޓީގެ ޖާގަިއގެ 

ދަިތކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ހުިރހާ ދަިރވަރުންނަށް 

ފުރުޞަތު ނުދެވޭކަން ިހތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ިޑޕްލޮމާ ިއން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ިމކޯހަކީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

ފުރަތަމަ  އެލް.އެލް.ބީ  އަހަރަކީ  ދެވަނަ  ިމކޯހުގެ  އަިދ  ކޯހެކެވެ.  ިހންގޭ 

އަހަރުގެ ގޮތުގަިއ އެކުލެިވގެން ފަރުމާކުރެިވފަިއވާ ކޯހެކެވެ. ިމ ގޮތަށް ިމކޯސް 

އެތަށް  ހަމަނުވާ  ޝަރުޠު  ިޑގްރީއަށް  ސީދާ  ިދޔުމުން  ކުރެިވގެން  ފަރުމާ 

ިއތުރު ދޮރަކަށް  ހުޅުިވގެންިދޔަ  ިކޔެވުމަށް  މަތީތަޢުލީމަށް  ދަިރވަރުންނަކަށް 

ިތނަދޫ  ގދ.  އަލަށް  އަހަރު  ިމ  ފާހަގަކޮއްލަމެވެ.  ވެގެންިދޔަކަން  ިމކޯސް 

މޯޑްގަިއ  ބްލޮކް  ކޯސް  ިމ  ކެމްޕަހުގަިއ  ކުޅުދުއްފުށީ  ހދ.  ކެމްޕަހުގައާިއ، 

ިހންގަންފެިށފަިއވެއެވެ. ިމ ކޯހުގަިއ ިމިދޔަ އަހަރު 38 ދަިރވަރަކު ިކޔަވާފަިއ 

ވެއެވެ.
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އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ،  ިމ ކޯހަކީ ޝަރުޢީ އަިދ 

ޤާނޫނީ ދާިއރާގަިއ މަސއްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެދާިއރާގަިއ ިއދާރީ މަސައްކަތް 

ވެގެންގޮސްފަިއވަނީ  ިމކޯސް  ބޭނުންތެިރކޯހެކެވެ.  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ 

ިމދާިއރާިއން މަތީތަޢުލީމަށް ިކޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުިވގެންިދޔަ ކޯހަކަށެވެ. 

ިމކޯހަކީވެސް ފުލްޓަިއމް ިއވްިނންގ ބެޗަކާިއ އަިދ ޕުލްޓަިއމް މޯިނންގެ ބެޗެއް 

ދަިރވަރުން   11 ިމއަހަރު  ިމކޯހުގަިއ  ކޯހެކެވެ.   ިހންގަމުންދާ  ިހމެނޭގޮތަށް 

ބަިއވެިރވެފަިއވެއެވެ. 

ފެކަލްޓީން ިހންގުނު ިއތުރު ހަރަކާތްތައް:

ބައްދަލުވުމެއް •  ިދނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ފަިއނޭންސާ  ިއސްލާިމކް 

ފަިއނޭންސް  ިއސްލާިމކް  ދެއްވީ  ލެކްޗަރ  މަޢުޟޫއަށް  ިމ  ބޭއްވުނެވެ. 

އެޑްވަިއޒަރ އައްޝަިއޚް ޑރ. ިޒޔާދު މުޙައްމަދު އެވެ. 

ިމ ފެކަލްޓީގެ ިކޔަވަިއ ިދނުމަށް ބޭނުންވާ ލޯގެ  48 ފޮތެއް ިމފެކަލްޓީގެ • 

ކުރީގެ ދަިރވަރެއް ކަމުގަިއވާ އަލްއުސްތާޛު ފަޞީޙް ޒާިހރު ިމ ފެކަލްޓީއަށް 

ހަިދޔާ ކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. 

 • 2015 ފެބުރައަރީން   4

ފެބުރުއަރީ   8 ިއން 

އޮތް  އަށް   2015

ލޯ  ނޭޝަނަލް  ގްޖުރާތް 

ވަނަ   7 ޔުިނވަރިސޓީގެ 

މޫޓް  ިއންޓަރނޭޝަނަލް 

ކޯޓް ކޮމްޕެިޓޝަންގަިއ ިމ ފެކަލްޓީގެ ދެ ދަިރވަރަކު ބަިއވެިރިވއެވެ. ިމ 

ދެ ދަިރވަރުންނަކީ ފާޠީމަތު މީޝާ އާިއ، ޢާިއޝަތު އީމާން ލަޠީފުއެވެ. ިމ 

ދަތުރުގަިއ ފެކަލްޓީގެ އޮިފޝަލެއްގެ ގޮތުގަިއ ލެކްޗަރަރ އަލްއުސްތާޛާ 

ބަިއވެިރިވ  ކޮމްޕެޓީޝަންގަިއ  ިމ  ބަިއވެިރިވއެވެ.  ނަޢީމް  ޚަދީޖާ 

ދަިރވަރުންނަށް ިދޔަ ޚަރަދު ފަިއސާ ހޯދާ ފަިއވަނީ ހެޔޮދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ދީލަިތ އެހީގައެވެ. 

ސައުދީ ޢަިރޔާގެ ޖާިމއްޔާއެއްކަމުގަިއވާ “ ިބނާ އެސޯިސއޭޝަން ފޮރ • 

ކަލްޗަރ އެންޑް ިދވެލޮޕްމަންޓް މޯލްިޑވްސް “ ގެފާރާތުން  ިމ ފެކަލްޓީގެ 

ބައްދަލުވުމެއް  ިދނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ިއންނަށް   ލެކްޗަރަރ  އެކަޑަިމކް 

ފަރާތުން  އެސޯިސއޭޝަންގެ  އެ  ބައްދަލުވުމުގަިއ  ިމ  ބޭއްިވއެވެ.  

ބަިއވެިރވެ ލެއްވީ ދެ ބޭފުޅުން ނެވެ.

ިމ ފެކަލްޓީއާ ގދ. އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންިސލާ ގުިޅގެން ސެޕްޓެމްބަރ • 

13 ިއން 17 އަށް  ގދ. އަތޮޅުގެ ހުިރހާ ރަށެއްގަިއ “ ޝަރީޢަތާިއ، 

ވޯކްޝޮޕް  ިމ  ިހންިގފަިއވެއެވެ.  ވޯކްޝޮޕް  ނަމުގަިއ  ިމ  ިދިރއުޅުން” 

ިމ ވޯކްޝޮޕް  ިހންގާފަިއވަނީ އަތޮޅު ިތން ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެންނެވެ. 

ނުހަނު  އެއްބާރުލުން  ކައުންިސލްތަކުގެ  ިހންގުމަށް  ކާިމޔާބުކަމާއެކު 

ފުިރހަމައަށް ިލިބފަިއ ވެއެވެ. ިމ ވޯކް ޝޮޕް ިއންިތޒާމް ކުރެވުނީ ރަށްރަށުގެ 

އެކަިނ  ދަިރވަރުންނަށް  ސްކޫލުތަކުގެ  މުވައްޒަފުންނާިއ  ިއދާރާތަކުގެ 

ކަމުގަިއިވޔަސް ހުިރހާރަށެއްގެ 

ޢާންމުންނަށްވެސް މަޢުލޫމާތު 

ސެޝަންތަކެއް  ިދނުމުގެ 

ބޭއްވުނެވެ. 

ިމވޯކްޝޮޕްގަިއ ިމ ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ބަިއވެިރވެފަިއވަނީ 

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ   ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ• 

އައްޝަިއޚް ޢަބްދުهللا ޖަމީލު       ލެކްޗަރަރ• 

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް       ލެކްޗަރަރ• 

އައްޝަިއޚް  ޢަޡްމަތު ޖަމީލު      ލެކްޗަރަރ• 

ބަތޫލް ޒަހޫރު ޤާޒީ            ލެކްޗަރަރ• 

ސައްިޔދު ިއމްރާން            ލެކްޗަރަރ • 

އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޒާިހރު      ސީިނއަރ އެޑްިމން • 

އަލްފާިޟލާ ފާިޠމަތު އަޙްމަދު ވަޙީދު  އެޑްިމން އޮިފސަރ • 
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ކޮިމޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

ފެކަލްޓީގެ •  ލަފާދެއްވާ  ކުިރއެރުވުމަށް  ކަންކަން  އެކަޑަިމކް  ފެކަލްޓީގެ 

އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީ ގެ 5 ބައްދަލުވުމެއް ިމ އަހަރުތެރޭގަިއ ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. 

ިއމްިތހާނުތައް  ިކޔަވަިއދޭގޮތާިއ  ފެކަލްޓީގަިއ  ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ  ިމ 

ކުރަންޖެހޭ  ިއސްލާޙް  މަޝްވަރާކޮށް  ގޮތާބެހޭގޮތުން  ކުިރއަށްގެންދާ 

ކަންތައްތަކާމެދު ިދރާސާކޮށް ފުޅާދާިއރާއެއްގަިއ ބަޙުޘް ކުރެވުނެވެ.  އަިދ 

މީގެ ިއތުރުން ފެކަލްޓީގެ އެކަޑަިމކް ިރިވއު ކޮިމޓީގެ 31 ބައްދަލުވުން 

ިމ އަހަރުތެރޭގަިއ ބޭއްވުނެވެ. ިމ ބައްދަލުވުން ތަކުގަިއ ިކޔަވަިއިދނުމުގެ 

ކަންތައް ކުިރއެރުވުމާިއ، ދަިރވަރުންގެ އެިކ ކަހަލަ ޝަކުވާތަށް ބެލުމާިއ، 

ޓެސްޓްތައް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތާިއ، ިކޔަވަިއ ިދނުމުގަިއ ލެކްޗަރަރ 

ިއންނަށް ދޭންޖެހޭ ބަހެއްކަހަލަ ިއރުޝާދު ތައް ިދނުމާިއ، ިކޔަވަިއިދނުން 

މަޝްވަރާކޮށް  މަސައްކަތްތަކާމެދު  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ 

އެކަންކަން ހައްލުކުރުމާިއ، އަިދ ިމނޫނަސް އެކަޑަިމކަލީ ިނންމަންޖެހޭ 

މުިޙންމު ިނންމުންތައް ިމ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ިނންމުނެވެ.

މުިހންމު •  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ިހންގުން  ފެކަލްޓީ 

ިއދާރާރާތަކުން  އެިކއެިކ  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުންނާިއ،  ކަންތައްތަކާބެހޭ 

ހުށަހެޅުނު ކަންތައްތަކާބޭހޭ ގޮތުންނާިއ، މީގެ ިއތުރުންވެސް ސްޓާފް 

ިޑވެލޮޕްމަންޓާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް މެނެޖްމެންޓް ކޮިމޓީގެ 

24 ބައްދަލުވުން ިމ އަހަރުތެރޭ ބޭއްވުނެވެ.

ބައެއް ހަރަކާތްތައް

ކޮންމެ •  މަޤުޞަދުގަިއ  ފަިހކުރުމުގެ  ދަިރވަރުންނަށް  އެދޭ  ވަނުމަށް  ކޯސްތަކަށް  އެމް.އެން.ޔޫގެ 

އަހަރަކުވެސް ބާއްވާމުންގެންދާ “ ފަިހދުވަސް “ ިއވެންޓްގަިއ ިމ ފެކަލްޓީން ބަިއވެފަިއއެވެ. 

ފޯވަހީގަިއ •  ިޢލްމީ  ބޭއްިވ  ިއންިތޒާމްކޮށްގެން  ފަރާތުން  ިރސާޗްސެންޓަރުގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ބަިއވެިރވެ “ ކުޑަކުިދންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމަކީ ކޮންފަރާތެއްގެ ިޛންމާއެއް! “ ިމ މައުޟޫޢާ 

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ިމ ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާިޠމަތު 

ވަޙީދާ އާިއ، ލެކްޗަރަރ ބަޠޫލްޒަހޫރު ޤާޒީ އާިއ، އައްޝަިއޚް ޙަސަންމޫސާ ިފކުރީ، އަިދ އައްޝަިއޚް 

އަޡުމަތު ޖަމީލު އެވެ. 

އޮފް •  ފެކަލްޓީ  މުނާޞަބާގަިއ  ފެށުމުގެ  އަހަރު  އެކަޑަިމކް  އާ 

ފެކަލްޓީގެ  ިމ  މުވައްޒަފުންނާިއ  ސްޓަޑީޒްގެ  ިއސްލާިމކް 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގަިއ އެކުވެިރކަމުގެ ސަިއފޮދެއް ިމ ފެކަލްޓީން 

ިއންިތޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނެވެ. 

ކުރީގެ އަހަރުތަކަކޭވެސް އެއްފަދަިއން ދަިރވަރުންގެ ިޢލްމީ ފެންވަރު މަިތކުރުމަށް ގެސްޓް ލެކްޗަރަރ • 

ިއން ގެނެސް ދަިރވަރުންނަށް ޤާނޫނުގެ މަޢުލޫމާތު ދެިވފަިއވެއެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
ިމފެކަލްޓީގެ މަިއގަނޑު މަސައްކަތަކީ ިއންސާނީ ިޢލްމުގެ ދާިއރާިއން ރާއްޖެއަށް 

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ. ިމގޮތުން ނޫސްވެިރކަމުގެ ކޯސްތަކާިއ 

ބޭރުބަސްބަހާިއ  އެިކ  އެިކ  ސަިއންސާިއ  ޕޮިލިޓކަލް  ސަިއކޮލޮޖީއާިއ 

ލަިއބްރަރީ ސަިއންސާބެހޭ ކޯސްތައް ިހންގުމެވެ. މީގެިއތުރުން ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ކަމުގަިއވާ  ތަނބު  އެއް  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ޤައުިމއްޔަތު  އަިމއްލަވަންތަކަމާ 

ލޯިބކުރާ،  ޘަޤާފަތަށް  ިދވެިހބަހާިއ  ދަންނަ،  ރަނގަޅަށް  ިދވެިހބަސް 

ޢަމަލީ  ދަިރވަރުންތަކެއް  އެނގޭ  ކުރަން  ިދރާސާ  ބެހޭގޮތުން  ިދވެިހބަހާ 

މަިއދާނަށް ނެރުމަކީ ިމފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތެކެވެ. އަިދ ތަފާތު ދާިއރާތަކުން 

ކޯސްތައް ިހންގުމާިއ އެދާިއރާތަކަށް ބޭނުންވާ ިޢލްމާިއ ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ިއތުރުން  މީގެ  އަިދ  ފަރުމާކުރުމާިއ  އެއްގޮތަށް މަންހަޖު  އެއާ 

ިމފެކަލްޓީއަށް  ޙާިސލުކުރުމަށްޓަކަިއ  މަޤްޞަދުތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ 

ކޮށްދެިވދާނެ ކަންތައްތައް ކުރުންވެސް ިހމެނެއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ިމފެކަލްޓީގަިއ ިހންގަމުންިދޔަ ކޯސްތަކަކީ މާސްޓަރޒް 

ިއން  އާޓްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ކަލްޗަރ،  އެންޑް  ލޭންގުިވޖް  ިދވެިހ  އޮފް 

ިދވެިހ ލޭންގުިވޖް، ބެޗްލަރ އޮފް ސަިއކޮލޮޖީ، ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ިއން 

ޖާނަިލޒަމް، ިޑޕްލޮމާ ިއން ޖާނަިލޒަމް، ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ިއން ޕޮިލިޓކްސް 

އެންޑް ިއންޓަރނޭޝަނަލް ިރލޭޝަންސް، ިޑޕްލޮމާ ިއން ލަިއބްރަރީ އެންޑް 

ިއންފޮމޭޝަން ސާރިވސަސް، އެޑްވާންސްޑް ސެޓުިފކެޓް ިއން ލަިއބްރަރީ 

ިއން  ސެޓުިފކެޓް  އެޑްވާންސްޑް  ސާރިވސަސް،  ިއންފޮމޭޝަން  އެންޑް 

ލޭންގުިވޖް ޔޫޒް، ިމކޯސްތަކާިއ، ޗަިއނީޒް ލެންގުިވޖު ކޯސްތަކާިއ ޖަޕަނީޒް 

ލޭންގުިވޖް ކޯސްތަކެވެ. މީގެ ިއތުރުން ިމ ފެކަލްޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް 

ިއން ިދވެިހ ލޭންގުިވޖް ކޯސް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާިއ ިހތަދޫ ކެމްޕަހާިއ 

ިއން  ސެޓުިފކެޓް  އެޑްވާންސްޑް  އަިދ  ިހންގުނެވެ.  ކެމްޕަހުގަިއ  ިތނަދޫ 

ކެމްޕަހާިއ  ސ.ިހތަދޫ  ކެމްޕަހާިއ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ  ކޯސް  ޔޫޒް  ލޭންގުިވޖް 

ގދ.ިތނަދޫ ކެމްޕަހާިއ ލ.ގަން ކެމްޕަހުގަިއ ިހންގުނެވެ.ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ 

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފަންނީ އަިދ ިއދާރީ މަސައްކަތްތައް 15 އޮކްޓޯބަރު 

2015 ގެ ިނޔަލަށް ކުރެވެމުން އައީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ 

G )ޖީ( ބްލޮކް )ކުރީގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް( ގައެވެ. 18 އޮކްޓޯބަރު 2015 

ގެންދަނީ  ކުރަމުން  މަސައްކަތްތައް  ިއދާރީ  އަިދ  ފަންނީ  ފެިށގެން  ިއން 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ 6 ވަނަ ފަންިގިފލާގައެވެ. ފަންނީ ގޮތުން 

ިދވެިހ  ިއން  އާޓްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ތެރޭގަިއ  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު 

ލޭންގުިވޖް ކޯސް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާިއ ިމ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ 

ިދވެިހލޭންގުިވޖް  ިޑޕްލޮމާިއން  ލަިއ  ޕޮިއންޓެއް  އެގްިޒޓް  ިނމުމުން  އަހަރު 

އާޓްސްގެ  ިވޜުއަލް  މީގެިއތުރުން  ކުރެވުނެއެވެ.  ފަރުމާ  ިމކޯސް  ދޭގޮތަށް 

ިޑގްރީ ކޯހަކާިއ ިޑޕްލޮމާ ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމާިއ، ބެޗްލަރ އޮފް ސަިއކޮލޮޖީގެ 

ތަކުގެ  މަސައްކަތް  ިމ  ިހމެނެއެވެ.  ފަރުމާކުރުން  ކޯހެއް  އަހަރުގެ  ހަތަރު 

ިއތުރުން ކޯސްތަކުގެ ކޯސް އައުޓްލަިއންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރެވުނެވެ. އަިދ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފަިހދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތުގަިއ 

ފެކަލްޓީން ބަިއވެިރިވއެވެ. މީގެިއތުރުން އެކަޑެިމކް މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓާފް 

އެސެސްމަންޓް  ޔުިނވަރިސޓީ  އޮން  “ވާރކްޝޮޕް  ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެދަށުން 

ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ިދވެިހ ލެންގުިވޖްގެ ހެޑް އޮފް ިޑޕާޓްމަންޓް

ލެކްޗަރަރ އާިމނަތު ޒާިހރު )05 ފެބުރުއަރީ 2015 ން 04 ފެބުރުއަރީ 

)2017

ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ިލންގުިއސްިޓކްސް

ފެބުރުއަރީ   05( މުޙައްމަދު   ނާިޝޔާ  ޑރ.  ލެކްޗަރަރ  ސީނައަރ 

2015 ން 04 ފެބުރުއަރީ 2017(

ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަރނަިލޒަމް

ސީނައަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒަކީ ނާިފޒު )10 ސެޕްޓެމްބަރު 

2014 ން 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2016(

ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ފޮިރން ލޭންގުިވޖް

އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ އާިމނަތު ނަޝީދާ )10 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 

ން 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2016(
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މެތަޑްސް” ގެ ނަމުގަިއ 2015 އޯގަސްޓް 18 ން 20 ށް ވާރކްޝޮޕެއް ިހންގެިވއެވެ. އަިދ އެޑްިމން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ސްޓާފް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ދަށުން 

“ިޑވެލޮިޕންގ އެސެންިޝއަލް އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް ސްިކލްސް” ގެ ނަމުގަިއ ިޑސެމްބަރު 09 ން 10 ށް ވާރކްޝޮޕެއް ިހންގެިވއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ ިހންގީ، ތަނަށް ކަނޑައެިޅފަިއވާ މަޤްޞަދު އޭގެ އެންމެ ފުިރހަމައަށް ޙާިޞލްވެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ތަނުގެ ިހންގުމުގެ އޮިނގަނޑު 

)އޯގަނަިއޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ( ރާވަިއލެިވގެން، ފެކަލްޓީގެ ފަންނީ އަިދ ިއދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފުިރހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާިއ އެކުގައެވެ. ިމގޮތުން ފެކަލްޓީގަިއ 

އެޑުންގެ  ިޑޕާޓްމަންޓުތަކުގެ  އަިދ  ކުރެއްިވއެވެ.  ފުިރހަމައަށް  ވަރަށް  ިއސްނަންގަވަިއގެން  ކޯސްކޯިޑނޭޓަރުން  ކޯސްތަކުގެ  މަސައްކަތްތައް  އެކަޑަިމކް  ތަފާތު 

ިއސްނެންގެވުމުގެ މަިތން ިޑޕާޓްމަންޓު ތަކުންވެސް ކޯސްތަކާގުޅޭ މުިޙއްމު ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްިވއެވެ. ިމހާރު ިތއްބެިވ ިޑޕާޓުމަންޓް ހެޑުން ިތރީގަިއ 

އެވަނީއެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުިރ ރަސްމީ ދަތުރު ތައް: 

އަިދ  ފުލްޓަިއމް  ފެކަލްޓީގެ  ިދނުމަށްޓަކަިއ،  ނަންގަވަިއ  ގަިޑތައް  ހަމަޖެއްސުމަށާިއ  ކަންކަން  ކޯސްތަކާގުޅޭ  ިހންގާ  ކެމްޕަސްތަކުގަިއ  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ 

ޕާޓްޓަިއމް ލެކްޗަރަރުން ކެމްޕަސްތަކަށް ވަޑަިއގެންނެިވއެވެ. މީގެ ިއތުރުން ކޯސްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމުގަިއ ރާއްޖެިއން ބޭރަށްވެސް ފެކަލްޓީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ. މީގެ ިއތުރުން ދަިރވަރުން ިކޔަވާ މާއްދާތަކާ ގުިޅގެން މަޢުލޫމާތާިއ ހުނަރު ދަސްކޮށްިދނުމަށްޓަކަިއވެސް ދަތުރު ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކުރެއްިވ 

ބައެއް މުިޙއްމު ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލު ިތރީގަިއ އެވަނީއެވެ.

ިމފެކަލްޓީގެ އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ އާިނޔާ ރަޝީދާިއ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގަިއ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ިމފެކަލްޓީގެ އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ މޫސާ މާިހރު • 

މާލެއަށް 2015 ޖެނުއަރީ 17 ން 19 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.

ޑީން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ އާިއ ލެކްޗަރަރ ޢާިއދާ ޙައްމާދު ިތނަދޫ ކެމްޕަހަށް 2015 ފެބުރުވަރީ 05 ން 07 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ލެކްޗަރަރ ޢާިއޝަތު ޝަނޫރާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 2015 ފެބުރުވަރީ 12 ން 14 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ލެކްޗަރަރ ޢާިއޝަތު ޝަނޫރާ ބައެއް މާއްދާތައް ނަންގަވަިއ ިދނުމަށްޓަކަިއ، ިމ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 12 ން 14 ށް ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ސީިނއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. އަޙުމަދު ޒަކީ ނާިފޒު ލެކްޗަރަރ ވަލީދާ ޢީސާ އަިދ ޕާޓްޓަިއމް ލެކްޗަރަރ މުޙައްމަދު އާިމރު އަޙުމަދު ސ.ިހތަދޫއަށް 2015 • 

ފެބުރުވަރީ 26 ން 28 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.

ލެކްޗަރަރ ވަލީދާ ޢީސާ އަިދ ލެކްޗަރަރ ޝަމްޢާން ޝާިކރު ލ.ގަމަށް 2015 ފެބުރުވަރީ 11 ން 13 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ިމފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޢަޒީޒާ ޢަފީފު  ިތނަދޫ ކެމްޕަހަށް 2015 މާިރޗު 12 ން 14 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ލެކްޗަރަރ ވަލީދާ ޢީސާ  އާިއ ޕާޓްޓަިއމް ލެކްޗަރަރ ޢަލީ މުޙައްމަދު މަިނކު ިތނަދޫ ކެމްޕަހަށް 2015 އޭޕްރީލް 02 ން 04 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ިމފެކަލްޓީގެ ހަތަރު ލެކްޗަރަރުންނާިއ 19 ދަިރވަރުން، ކ. ގުރަިއދޫއަށް 2015 އޭޕްރީލް 04 ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ލެކްޗަރަރ ވަލީދާ ޢީސާ ގދ. ިތނަދޫއަށް 30 އޭޕްރީލް 2015 ން 01 މެިއ 2015 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ އާިނޔާ ރަޝީދާިއ، އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ މާިޖދާ ޙަސަނާިއ އެސޯިސއޭޓް ލެކްޗަރަރ މޫސާ މާިހރު މާލެއަށް 2015 އޯގަސްޓް • 

15 ން 20 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.

ލެކްޗަރަރ އާިމނަތު ނީނާ، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 2015 އޯގަސްޓް 29 ން ސެޕްޓެމްބަރު 03 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 
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ލެކްޗަރަރ ވަލީދާ ޢީސާ އާިއ ޕާޓްޓަިއމް ލެކްޗަރަރ އަޙުމަދު ނާިޒމް ޢަބްދުއްޞައްތާރު، 2015 ސެޕްޓެމްބަރު 03 ން 05 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ޑީން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ، ގަން ކެމްޕަހަށް 2015 ސެޕްޓެމްބަރު 03 ން 05 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ިއންސްިޓިޓޔުޝަންތަކުގަިއ •  ިތއަރީތައް،  ިޢލްމުގެ  ނަފުސާނީ 

އެޕްލަިއ ކުރާ ގޮތް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ތަޖުިރބާ ކުރުމުގެ 

ގޮތުން ބެންގަލޫރުގެ NIMHANS ޔުިނވަރިސޓީއަށް 2015 

ސެޕްޓެމްބަރު 11 ން 16 ށް ޢާިއޝަތު ޝަނޫރާ ިޒޔާރަތް 

ކުރެއްިވއެވެ.

ިކޔަވަިއދެވޭ •  ދާިއރާގަިއ  ިލންގުިއސްިޓކް  ފެކަލްޓީގެ  ިމ 

ގެންނާން  ކުރުމަށާިއ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  މާއްދާތަކުގެ 

އޮފް  ޔުިނވަރިސޓީ  ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ،  ބަދަލުތައް  ޖެހޭ 

ިހންގޭ  ދާިއރާިއން  ިލންގުިއސްިޓކްސްގެ  މަިއސޫރުގަިއ 

ޕްރޮގްރާމްތައް އޮބްޒަރވްކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއް ކުރުމަށްޓަކަިއ ސެޕްޓެމްބަރު 11 ން 16 ށް ޔުިނވަރިސޓީ އޮފް މަިއސޫރަށް ޢާިއދާ ހައްމާދު ވަޑަިއގަތެވެ. 

ޑީން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ، ިހތަދޫ ކެމްޕަހަށް 2015 އޮކްޓޯބަރު 08 ން 11 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ލެކްޗަރަރ ޢަޒީޒާ ޢަފީފު، ިތނަދޫއަށް 2015 އޮކްޓޯބަރު 02 ން 04 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

ލެކްޗަރަރ އާިމނަތު ނީނާ، ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހަށް 2015 އޮކްޓޯބަރު 14 ން 17 ށް ިޒޔާރަތްކުރެއްިވއެވެ.• 

2015 ނޮވެމްބަރު 15 ން 16 ށް ިސންގަޕޫރުގަިއ ބޭއްިވ ިއންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޓީިޗން، އެިޑއުކޭޝަން އެންޑް ލާިނންގ )އަިއ.ސީ.ޓީ.• 

އީ.އެލް( ކޮންފަރެންސަށް ޕޭޕަރ ހުށަހެޅުމަށް ޢާިއޝަތު ޝަނޫރާ ވަޑަިއގަތެވެ.

2015 ނޮވެމްބަރު 26 ން 27 ށް ިއންސްިޓއުޓް ފޯ ިޑފެންސް ސްޓަޑީސް އެންޑް އެނަލަިއިސސްގެ ފަރާތުން ިއންިޑޔާގަިއ “ކަލްޗަރ އޭޒް އަ ފެކްޓަރ • 

ިއން ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ިއން ސައުތު އޭިޝއާ” ނަމުގަިއ ބޭއްިވ ކޮންފަރެންސްގަިއ ޑީން އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ ބަިއވެިރވެވަޑަިއގަތެވެ.
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ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް

އެންމެހާ ިނޢުމަތްތަކުގެވެިރ هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާިއ 

ޝުކުރުކުރަމެވެ. މުިޅ ިއންސާިނއްޔަތުގެ ނަޞީބެއްކަމުގަިއ ލެއްިވ ިމއުއްމަތުގެ 

ވަސައްލަމްއަށް  ޢަލަިއިހ  ޞައްލަهللا  ރަސޫލާهللا  މުޙައްމަދު  ނަިބއްޔާ  މާތް 

ޞަލަވާތާިއ ސަލާމްލެއްވުން އެިދ ދުޢާކުރަމެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދަިއން ިމިހނގާިދޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުވެސް 

ިމސެންޓަރ ިހންގުމުގަިއ އެންމެ ބޮޑަށް ިއސްކަން ދެިވފަިއވަނީ ިމމަރުކަޒުން 

ޢާންމު ރައްިޔތުންނަށް ދޭ ިޚދުމަތްތައް ހަލުިވކޮށް އެިޚދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ރަގަޅުކޮށް ހުިރހާ މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ިޚދުމަތްިދނުމަށާިއ 

ޔުިނވަރިސޓީ އާިއ ސަރުކާރުގެ ޤަވާިޢދުތަކާިއ އެއްގޮތަށް ިހންގުމުގެ ިނޒާމު 

ވީހާވެސް  ިހފެހެއްޓުމާިއއެކު  ކަރާމަތް  ޤަދަރާިއ  މަރުކަޒުގެ  ޤާިއމްކުރުމަށާިއ 

ޢާންމުކޮށް  ތަމްރީން  ތަޢުލީމާިއ  ދާިއރާގެ  މެިރޓަިއމް  ދާިއރާއެއްގަިއ  ފުޅާ 

ފޯރުކޮށްިދނުމަށެވެ. ިމއަހަރު ސެންޓަރު ިހންގުމުގެ ިނޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށާިއ 

ކުރީއްސުރެ  ފެށުމަށާިއ  ކަންތައްތައް  ިއތުރު  ކުރުމަށާިއ  ޤާިއމް  އުޞޫލުތައް 

ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުންފަދަ 

ކަންތައް ކުރަމުންދަނީ ޔުިނވަރިސޓީއާިއ މަޝްވަރާކޮށް ދެއްވާ ިއރުޝާދާިއ 

ލަފާގެ މަިތންނެވެ. ިމ ސެންޓަރުގަިއ 2015 ވަނަ އަހަރު ިނމުނު ިއރު ިތިބ 

މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލައަކީ 13 އެވެ.

ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުިރ ރަސްމީ ދަތުރު ތައް: 

އެޑްވާންސް ކޯސް . 1 އަިދ  ޖެހޭ ބޭިސކް  ިރފްރެޝަރ ކުރަން  އަހަރަކުން  ގަިއ ކަނޑައެިޅފަިއވާ، ކޮންމެ 5  އެމެންޑްމެންޓްސް(  )މެނީލާ   STCW 2010

ތަކުގެ 03 )ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓން ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން އެލެމެންޓްރީ ފަސްޓް އެިއޑް،ޕްރޮިފޝަންސީ އޭޒް ރޭިޓންގ ފޯިމންގ ޕާރޓް އޮފް އޭން 

ިއންިޖިނއަިރންގ ވޮޗް،ިއންިޖިނއަރ އޮިފސަރ ރެފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ކޯސް( ކަިރިކއުލަމް އެކުލަވާލާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީ އާިއ ކޮިމޓީ އޮން 

ކޯސަސް އަށް ހުށަހަޅާ ފާސް ކުރެވުނެވެ.

ފެކަލްޓީ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ 08 ނޮވެންބަރު 2015 ވީ )އާދީއްތަ( ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް ގެ މީިޓންގ . 2

ރޫމްގަިއ ބޭއްވުނެވެ. ިމ ޖަލްސާގަިއ މަިއގަނޑު ގޮތެއްގަިއ މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ތަމްރީން ހޯދުމަށް އަންނަ ދަިރވަރުން މަދުވަމުން އަންނާތީ ދަިރވަރުން 

ިއތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބަިއތޯ ބެލުމާިއ ސީ.އެންސީ ކޯސް ސެޓްިފކެޓް 2 ިއން މެިރން އޮޕަރޭޝަން ކޯހަށް ބަދަލު ކުރުމާިއ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އަިދ 

ފެކަލްިޓ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ 06 ިޑސެންބަރު 2015 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ިދވެިހ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ސެިމނަރ ރޫމުގަިއ 

ބޭއްވުނެވެ. ިމ ޖަލްސާގަިއ 07 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ ފާސުކުރުމާިއ ދަިރވަރުން ިއތުރު ކުރުމަށް ކުރެިވދާނެ ކަންތައްތަކާިއ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރެވުނެވެ. އަިދ ިނޔަިމ ކޯސް އުވަލުމުގެ ކުިރން ސެޓްިފކެޓް 2 ިއން މެިރން އޮޕަރޭޝަން ކޯސް ިއޝްިތހާރު ކުރުމަށް ކުރެިވދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން 

މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

CMS ިހންގުމާިއ ިކޔަވަިއދޭ ކޯސްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގަިއ ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ފަށާފަިއވާ ISO ކޮިލޓީ މެނެޖްމެންޓް ިސސްޓަމް . 3

ގެ ދަށުން 2015 ވަނަ އަހަރު މެިއ މަހުގަިއ ިއންޓާރނަލް އޮިޑޓެއް އަިދ 03 ޖޫން 2015 ގަިއ އެކްސްޓާނަލް އޮިޑޓެއް ވަނީ ކުރެިވފައެވެ.

ގެންދާ . 4 ކުިރޔަށް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ކޮށްގެން  ިއންިތޒާމް  ިއން  ޔުިނވަރިސޓީ  ިދނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  ިހންގާ  ސެންޓަރުން  ިމ 

“ފަިހދުވަސް” ގަިއ ބަިއވެިރވެ ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަިދ ސްކޫލްތަކަށް ިވިޒޓް ކޮށް މެިރޓަިއމް 

ދާިއރާގެ މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށްޓަކަިއ މެިއ 2015 ގަިއ އދ.އޮމަދޫގެ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 15 ދަިރވަރުންނާިއ އޮމަދޫ ސްކޫލުގެ 30 ދަިރވަރުންނާިއ 7 
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އޮިފޝަލަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއ ވެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން އޯގަސްޓް 2015 ގަިއ ލ.އަތޮޅުގެ ހަމަދު ިބން ހަލީފާ އަލްޘާނީ ސްކޫލުގެ 122 ދަިރވަރުންނާިއ 

ިއހައްދޫ ސްކޫލުގެ 17 ދަިރވަރުންނާިއ ޖަިމއްޔާ ތަކުގެ 18 މީހުންނާިއ ިވލާ ިއންޓަރނޭޝަނަލް ހަިއ ސްކޫލުގެ 20 ދަިރވަރުންނާިއ 14 އޮިފޝަލަކަށް 

މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. ިމދަތުރު ތަކުގަިއ ބަިއވެިރވަޑަިއގަތީ ސެންޓަރުގެ ވެިރޔާ ކެޕްޓަން ޤާިސމް މުޙައްމަދު ފުޅު، ލެކްޗަރަރ އަހުމަދު ޖަިބރު،ލެކްޗަރަރ 

އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް  ޙުސަިއން،  އަޒީފާ  އޮިފސަރ  މޫސާ،އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް  ހަމީދު  ހުސަިއން  ލެކްޗަރަރ  އެސޯިސއެޓް  ޒުބަިއރު،  އަހުމަދު  ކެޕްޓަން 

އޮިފސަރ ނުޒްމާ ނަޖްމީ، އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ހައްވާ ޝާިހރާ އަިދ އެިސސްޓެންޓް ލަިއބްރޭިރއަން މުޙައްމަދު ކަރަމް ސުހަިއލްއެވެ.

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ިއން “ިޢލްމީ ފޯވަިހ” ިމ ނަމުގަިއ ބާއްވަމުން ގެންދަވާ ިސލްިސލާ ފޯރަމްގެ ތެރެިއން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް . 5

ޙާއްސަކުރެިވފަިއވަނީ “ލޯ އޮފް ދަ ސީ އާިއ މެިރޓަިއމް ސެިކއުިރޓީ” ިމ މަޢުޞޫގެ މައްޗަށެވެ. ސެިމނާ ބޭއްިވފަިއވަނީ 29 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 

08:30 ިއން 10:00 އަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަންގެ އޮިޑޓޯިރއަމް ގައެވެ. ިމ ސެިމނާ ގަިއމަޢުލޫމާތު ދެއްވީ، ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު އަދުހަމް އަބްދުهللا، ކާނަލް 

މުޙައްމަދު ިއބްރާިހމް އަިދ ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޒުބަިއރުއެވެ.

ިމ ިނމުނު 2015 ވަނަ އަހަރު “މާސްޓަރ އެންޑް ޑެކް އޮިފސަރ ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ” އާިއ “ިއންިޖިނއަރ އޮިފސަރ ިރފްރެޝަރ އެންޑް . 6

އަޕްޑޭިޓންގ ކޯސް” ިނންމެިވ ދަިރވަރުންގެ ތެރެިއން 39 ދަިރވަރަކަށް 246 ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޑން ސެޓްިފކެޓް ދޫކޮށްފަިއވެއެވެ. އަިދ ސަނަދުގެ 

ނަކަލަށް އެދުނު 48 ދަިރވަރަކަށް 134 ިރޕްލޭސަމަންޓް ސެޓްިފކެޓް ދޫ ކުރެިވފަިއވެއެވެ.

ިމ ސެންޓަރާިއ ިމސެންޓަރުގެ ޕްރެކްިޓކަލްތައް ބާއްވާ ސަވަިއވަލް ސެންޓަރުގެ ިތރީގަިއ ިމދަންނަވާ މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް 25 އޯގަސްޓް 2015 ިއން . 7

10 ސެޕްޓެންބަރ 2015 އަށް ކުރެވުނެވެ. 

ިދޔަދޮިވ މަރާމާތުކުރުމާިއ އައު ިދޔަދޮިވ ލުން.• 

ފާޚާނާތަކުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް.• 

އޮފީސް ިއމާރާތާިއ ލަިއބްރަރީގަިއ ބޯޑަރ މުިށ ޖެހުން.• 

ވޯކްޝޮޕް ހުންނަ ިއމާރާތުގެ ހުރަސް ބެިރ މަިތން ސްޓޯރ ތެރެއަށް ފެންއެޅޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމާިއ ޗާޓްރޫމުގަިއ ޑޯކްލޯޒަރ ހަރުކުރުން.• 

އޮފީސް ިއމާރާތުގަިއ އަިދ ސަވަިއވަލް ސެންޓަރުގަިއ ކުލަލުން.• 

ސަވަިއވަލް ސެންޓަރުގެ ދެކުނު ފަރާތާިއ ިއރުމަތީ ފަރާތުގަިއ ޖަހާފަިއވާ ފެންސް މަރާމާތުކުރުން.• 

ސަވަިއވަލް ސެންޓަރުގަިއ 100 ފޫޓުގެ މަގެއް ހަދަިއ ގާޖެހުން.• 

ކޮންޓެިއނަރުގެ މަިތ ކަނޑަިއ ނެގުމަށްފަހު އަލުން ިއތުރު ިޓނު ފުރާޅެއް އަޅަިއ އެތެރެއަށް ފެންލީކް ނުވާނެ ގޮތައް މަރާމާތުކުރުން.• 

އޮފީސް ިބލްިޑންގ ގެ ޓެރަސް މައްޗަށް އެރުމަށް ިސިޑއެއް ހެދުން.• 

ލަިއފްބޯޓު ބަހައްޓާފަިއވާ ޑެިވޓް )ބުޑުތައް( މަރާމާތު ކުރުން.• 

ސަވަިއވަލް ސެންޓަރުގެ ޓްރަސްތައް ދަބަރު ކަހަިއ ދަވާދުލުން.• 

ޕްރެކްިޓކަލް ގަިއ ބޭނުންކުރާ ފެން ޕަމްޕް ހަލާކުވުމުން ޖޫން 2015 ގަިއ ޕަމްޕް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެިވފަިއ ވެއެވެ.. 8



52 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

2015 ވަނަ އަހަރު ސެންޓަރުން ދެވުން ތަމްރީން 

STCW2010 )މެނީލާ އެމެންޑްމެންޓްސް( ގެ ދަށުން ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓން ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން އެލެމެންޓްރީ ފަސްޓް އެިއޑް އަިދ ިއންިޖިނއަރ . 1

އޮިފސަރ ރެފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ކޯސް 2015 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ިހންގަން ފެއްޓުނެވެ.

ލ.ގަމު ކެމްޕަސް ގަިއ ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަން ކޯހުގެ 02 ބެޗް ގެ 26 މީހުން 2015 ވަނަ އަހަރު ތަމްރީން ކުރެިވފަިއ ވެއެވެ.. 2

އަިދ މީގެ ިއތުރުން ގދ. ިތނަދޫ އާިއ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސްގަިއ ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަން ކޯސް ިހންގާފަިއ ވެއެވެ.. 3

އދ. އޮމަދޫ އެކުވެިރންގެ ޖަމްިޢއްޔާގެ ފަރާތުން އެދުނު އެދުމެއްގެ މަިތން އެރަށުގަިއ 29 މީހުން ބަިއވެިރ ވެގެން ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަން ކޯހެއް 12 . 4

އެޕްރީލް 2015 ިއން 14 މެިއ 2015 އަށް ިހންގުނެވެ.  އަިދ ކޯސް ިނންމެިވ ދަިރވަރުންނަށް ސެޓްިފކެޓް ިދނުމުގެ ރަސްިމއްޔާތެއް 15 މެިއ 2015 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގަިއ ބޭއްވުނެވެ.

އޭޝީއާ މެނޭޖްމެންޓް ިއން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން މާރޗް 2015 ގަިއ “ޕްރޮިފޝެންސީ އޭޒް ރޭިޓންގ ފޯރިމންގ ޕާރޓް އޮފް އަ ނެިވގޭޝަނަލް ވޮޗް” . 5

2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެިއ،ޖޫން އަިދ ސެޕްޓެންބަރ  ގަިއ ިރފްރެޝާރ ބެިސކް އަިދ އެޑްވާންސް ކޯސްތައް ިހންގާފަިއ ވެއެވެ.

މޯލްިޑވްސް ކަސްޓަމްސް ިއން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން މެިއ 2015 ގަިއ “ޕެޓްރޯިލއަމް ސޭފްޓީ އެންޑް ކުއަންިޓޓީ އެސެސެމެންޓް” ކޯސް ިހންގާފަިއވެއެވެ. . 6

އަިދ މީގެ ިއތުރުން އެސް.ޓީ.އޯ ިއން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން “ިއންިޖިނއަރ އޮިފސަރ ރެފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓން” ކޯސް ިހންގާފަިއވެއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެިއ އަިދ އޮކްޓޯބަރ ގަިއ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓަިލޓީ އެނޑް ޓުއަިރޒަމް ސްޓާޑީޒް ގެ ދަިރވަރުންނަށް “ފަޔަރ ޕްިރވެންޝަން އެންޑް . 7

ފަޔަރ ފަިއިޓންގ” ކޯސް ިކޔަވަިއދެިވ ތަމްރީން ިހންގުނެވެ.

މާލެއާިއ ރާއްޖެތެރޭގަިއ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ިޑސެންބަރ ގެ ިނޔަލަށް ިމ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ިހންގާފަިއ ވަނީ 72 ކޯހެވެ. ިމ ކޯސް ތަކުގަިއ މުިޅއެކު . 8

1152 ދަިރވަރުން ބަިއވެިރވެ 1130 މީހުން ތަމްރީން ކުރެިވފަިއ ވެއެވެ. 

ދަިރވަރުންގެ އަދަދުބެޗްގެ އަދަދުކޯހުގެ ނަން

18ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން އެލެމެންޓްރީ ފަރސްޓް އެިއޑް

113ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ފަޔަރ ފަިއިޓންގ އެންޑް ފަޔަރ ޕްިރވެންޝަން

113ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ޕަރސަނަލް ސަރވަިއވަލް ޓެކްިނކްސް

113ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯިޝއަލް ރެސްޕޮންިސިބިލޓީޒް

8114ކޯސްޓަލް ނެިވގޭޝަން

213ޕްރޮިފޝެންސީ ިއން ސަރވަިއވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްިކއު ބޯޓް 

211ޕްރޮިފޝެންސީ އޭޒް ރޭިޓންގ ފޯރިމންގ ޕާރޓް އޮފް އަ ނެިވގޭޝަނަލް ވޮޗް

13ޕްރޮިފޝަންސީ އޭސް ިޝޕްސެިކއުިރޓީ އޮިފސަރ

220އެންިޓ ޕަިއރެސީ އެވެއާރނަސް

228މެިރން އެންވަޔަރންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް

231ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ޑެިޒގްނޭޓެޑް ސެިކިއިރޓީ ިޑއުޓީސް



231ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ިޝޕްސެިކއުިރޓީ އެވެއަރނަސް

237މާސްޓަރ އެންޑް ޑެކް އޮިފސަރ ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ 

466ިއންިޖިނއަރ އޮިފސަރ ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ 

110ޕެޓްރޯިލއަމް ސޭފްޓީ އެންޑް ކުއަިލޓީ އެސެސްމަންޓް

10161ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން އެލެމެންޓްރީ ފަރސްޓް އެިއޑް

8162ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ފަޔަރ ފަިއިޓންގ އެންޑް ފަޔަރ ޕްިރވެންޝަން

8162ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ޕަރސަނަލް ސަރވަިއވަލް ޓެކްިނކްސް

ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ޕްރޮިފޝަންސީ ިއން ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯިޝއަލް 

ރެސްޕޮންިސިބިލޓީޒް
8162

583ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ޕްރޮިފޝެންސީ ިއން ސަރވަިއވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްިކއު ބޯޓް

15ިރފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭިޓންގ ޕްރޮިފޝެންސީ ިއން އެޑްވާންސްޑް ފަޔަރ ފަިއިޓންގ

72115
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2015 ވަނަ އަހަރު ކޯސް، ސެިމނަރ، ވާރކްޝޮޕްގަިއ ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުން

1 . 03 މުޙައްމަދާިއ،  ޤާިސމް  ވެިރޔާ  ގަިއ ސެންޓަރުގެ  އެިތކްސް”  “ވޯރކް  ކޯސްތައް،  ކުރު  ބޭއްވުނު  ކޮށްގެން  ިއންިތޒާމް  ިއން  ޔުިނވަރިސޓީ  ޤައުމީ 

އެޑްިމންސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރުން، “ބެިސކް ފަސްޓް އެިއޑް ޓްރޭިނންގ” ގަިއ 02 އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރުން، “ިޑޒަިއިނންގ އޮންލަިއން އެޑްސް” 

އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް  ގަިއ 4  އަިދ އެިސސްޓެންޓް ލަިއބްރޭިރއަން، “ިބލްިޑންގ ހަިއ ޕަރފޯމަންސް ޓީމް”  އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރުން  ގަިއ 03 

އޮިފސަރުން، ބަިއވެިރ ވެފަިއވެއެވެ. އަިދ މީގެ ިއތުރުން އޯގަސްޓް 2015 ގަިއ ބޭއްވުނު “ކޮިލޓޭިޓވް ިރސަރޗް މެތަޑް” ޝޯޓް ކޯހުގަިއ ލެކްޗަރަރ އަހުމަދު 

ޖާިބރު ބަިއވެިރ ވެފަިއ ވެއެވެ. 29 ނޮވެމްބަރ ިއން 03 ިޑސެންބަރު 2015 ގަިއ ސެންޓްރަލް ލަިއބްރަރީ ގަިއ ބޭއްވުނު “ސްޓާފް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އެނުއަލް 

ވޯކްޝޮޕް” ގަިއ އެިސސްޓެންޓް ލަިއބްރޭިރއަން ބަިއވެިރ ވެފަިއވެއެވެ.

ބަިއވެިރންނަށް ސެޓްިފކެޓް . 2 ބޭއްިވ  ގަިއ  ިއންހައުސް ޓްރޭިނންގ ސެޕްޓްންބަރ 2015  އެވެއަރނެސް”  “ފަޔަރ  މުވައްޒަފަކަށް  ިމ ސެންޓަރުގެ 12 

ދެއްވާފަިއ ވެއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ިމ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމްތަކަށް އަިއސްފަިއވާ ބަދަލުތައް

ވަޒީފާ ދެއްިވ މަޤާމްތައް

ިމމަރުކަޒުގެ  ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް މެިރން އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ސޭފްޓީ އަށް ލެކްޗަރަރ ގެ ވަޒީފާއަށް 1 މުވައްޒަފާިއ، އެސޯިސއެޓް ލެކްޗަރަރ ގެ މަޤާމަށް • 

1 މުވައްޒަފު ހަމަޖެިހފަިއ ވެއެވެ. އަިދ މަސައްކަތް މަގާމަށް 1 މުވައްޒަފު ހަމަޖެިހފަިއ ވެއެވެ.
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ިމމަރުކަޒަށް  ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ޙާިޞލްިވ ހުިރހާ ލަނޑުދަިޑތަކެއް ޙާިޞލްވެ އަިދ 

ކުިރމަގުގަިއ އެިކއެިކ ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތުގެ 

ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ދެއްވުމުގަިއ  ހެޔޮލަފާ 

ޑޮކްޓަރ  ޗާންސެލަރ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ވަިއސް  އަިދ  ލަތީފް  މުޙައްމަދު  ޑރ. 

ޝަރީފް  ފަވާޒް  އަލީ  ޑޮކްޓަރ  ޗާންސެލަރ 

ދެއްވާ  ވެިރން  އެހެން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އަިދ 

އެހުިރހާ  އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކަިއ  އެހީތެިރކަމާިއ 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ނުހަނު ިއޚްލާސްތެިރކަމާއެކު 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ތަމްރީނުދޭ  އެިކއެިކ  ިހންގާ  ިމމަރުކަޒުގަިއ 

ގުިޅފަިއވާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ 

ިމ  ވެިރން  ިއސް  އޮތޯިރޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ދެއްވާ  ކަމާިއ  ގާތް  ބަހައްޓަވާ  މަރުކަޒާމެދު 

އެފަރާތްތަކަށްވެސް  ފާހަގަކޮށް  އެއްބާރުލެއްވުން 

ޝުކުރު  ިއޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު  ނުހަނު 

ތަމްރީން  ިމމަރުކަޒުގެ  އަިދ  ދަންނަވަމެވެ. 

އެިކ  އެިކ  ިހންގުމުގަިއ  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޖަމާޢަތްތަކާިއ،  ޖަމްިޢއްޔާ،  އަިމއްލަ  ގޮތްގޮތުން 

ކުންފުިނތަކުގެ  ިއތުރުން  އާއްމުފަރުދުންގެ 

އެހީތެިރކަމާިއ  ވެދެއްވާ  ިމމަރުކަޒަށް  ވެިރން 

އެފަރާތްތަކަށްވެސް  ފާހަގަކޮށް  އެއްބާރުލެއްވުން 

ޝުކުރު  ިއޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު  ނުހަނު 

ދަންނަވަމެވެ.

ތަޢުލީމާިއ  ދެމުންގެންިދޔަ  އަހަރު  ވަނަ   2015

ނުހަނު  މަސައްކަތްކުރުމުގަިއ  ތަމްރީނުގެ 

ިއޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވަމުން 

ކޯިޑނޭޓަރާިއ  ކޯސް  ިމމަރުކަޒުގެ  ގެންދެިވ 

ިމމަރުކަޒުގެ  އަިދ  މުވައްޒަފުން  ހުިރހާ 

ދެއްިވ  ިކޔަވަިއ  ކޯސްތަކުގަިއ  އެިކއެިކ 

ިއންނަށް  ލެކްޗަރަރ  ިއންސްޓްރަކްޓަރުންނާިއ 

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ގޮތަކުންވެސް  ހުިރހާ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2016

ިޚދުމަތްތަކުގަިއ  ިމމަރުކަޒުންދެވޭ 

އުފެއްދުންތެިރކަން ިއތުރުކުރެވޭ އަިދ ރަގަޅު ނަތީޖާ 

ނެރެވޭ އަހަރެއްކަމަށް ހެދުމަށް ިމމަރުކަޒުގެ ހުިރހާ 

މަސައްކަތްކުރުމަށްވަނީ  ގުިޅގެން  މުވައްޒަފުން 

ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަިދ ސެންޓަރ އަިއއެސް 

އޯ ކުއަިލޓީ ސްޓޭންޑަޑްގަިއ ިހފެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކަކާިއ އަހަރަށް 

ލަނޑުދަނިޑތަކެއް  އެންމެހާ  ކަޑައަޅާފަިއވާ 

މުވައްޒަފުން  އެންމެހާ  ޙާިސލްކުރުމަށް 

ކުރުމަށްވަނީ  މަސައްކަތް  ގޮތުގަިއ  އެއްޓީމެއްގެ 

ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މާތްهللا އަޅުގަނޑުމެންކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހެޔޮ 

ދަރުމައާިއ ތައުފީޤު ދެއްވާިށއެވެ. 

އާމީން
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ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގ

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރިނންގ އަކީ، އެިކ ދާިއރާތަކުން ިދވެިހރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިހންގާ ކޯސްތައް، ދުރުންދޭ ތައުލީމުގެ ިނޒާމަށް ފެތޭގޮތަށް 

ބަދަލުކޮށް، އަތޮޅުތަކުގަިއ ިދިރއުޅޭ  ރައްިޔތުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކޯސްިހންގުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދާ، ގައުމީ 

ޔުިނވަރިސޓީގެ މުިހއްމު މަރުކަޒެކެވެ. ިމގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރަކީ ޔުިނވަރިސޓީ ިއން ފޯރުކޮށްދޭ ދުރުންދޭ ތައުލީމު ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީކުރުމަށް ިގނަގުނަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. ިމގޮތުން ިތރީގަިއ ިމވަނީ އަހަރު ތެރޭގަިއ ސެންޓަރުން ކުިރ ޚާއްސަ ކަންކަމެވެ.

އައުޓްރީޗް  ކޮލްގެ  ފުޅާކުރުން:  ޕުރޮގުރާމް  އައުޓްރީޗް  ސެންޓަރުގެ 

ކޯސްތަކުގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިތިބ،  އަތޮޅުތަކުގަިއ  ފުޅާކޮށް،  ޕުރޮގުރާމް 

ބަިއވެިރވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ފަިހކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުން، 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމު ފެށުމާއެކު ިއތުރު 07 ރަށެއްގަިއ “ކޮލް 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު” ގާިއމު ކުރެވުނެވެ. ިމގޮތުން އަލަށް ކޮލް އައުޓްރީޗް 

އޭދަފުިށ،  ބ.  ކެނިދކޮޅުދޫ،  ނ.  ރަށްރަށަކީ،  ކުރެވުނު  ގާިއމު  ސެންޓަރު 

ިތމަރަފުިށ  ތ.  އަިދ  ކުޑަހުވަދޫ  ދ.  ިނލަންދޫ،  ފ.  ފެިލދޫ،  ވ.  މުލީ،  މ. 

ިމރަށްރަށެވެ. ިމިއން ކޮންމެ ރަށެއްގަިއ ފުރަތަމަ ިހންގަންފެށީ ިޑޕްލޮމާ އޮފް 

އާިއ،  މާލެ  ިމރަށްތަކާއެކު، ިމސެމެސްޓަރގަިއ  ކޯހެވެ.  ޕްރަިއމަރީ  ޓީިޗންގ 

ޔުިނވަރިސޓީގެ މަިއގަނޑު 4 ކެމްޕަހުގެ ިއތުރުން، ރާއްޖޭގެ 11 އަތޮޅެއްގެ 

11 ރަށެއްގަިއ ކޮލްގެ ކޯސް ިހންގުނެވެ. އެއީ، ނ.ކެނިދކުޅުދޫ، ރ.ދުވާފަރު، 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ،  ފ.ިނލަންދޫ،  މ.މުލީ،  ފެިލދޫ،  ވ.  ޅ.ނަިއފަރު،  ބ.އޭދަފުިށ، 

ތ.ިވލުފުިށ، ގއ.ިވިލނިގިލ އަިދ ޏ.ފުވައްމުލައް ިމއެވެ. 

ބެިޗލަރ އޮފް ޓީިޗންގ ިއސްލާމް ކޯސް ިހންގަން ފެށުން: ފެކަލްޓީ 

އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް ިއން ިހންގާ ބެިޗލަރ އޮފް ޓީިޗންގ ިއސްލާމް 

)އޮނަރސް( ކޯސް ދުރުންދޭ ތައުލީމުގެ ިނޒާމުން ިހންގުމަށް ބަދަލުކޮށްގެން، 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގަިއ ިމސެންޓަރުގަިއ ިހންގަން ފެށުނެވެ. 

ިމގޮތުން ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު، ފަށާފަިއވަނީ މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ، ލ.ގަން 

އަިދ ގދ.ިތނަދޫ ކެމްޕަހުގައެވެ.  

ިޚދުމަތުގަިއ  ިހންގުން:  ކޯސް  ޕްރަިއމަރީ  ޓީިޗންގ  އޮފް  ިޑޕްލޮމާ 

މުދައްިރސުން  ނެތް  ިޑޕްލޮމާ  ދަށްވެގެން  ތެރެިއން  މުދައްިރސުންގެ  ިތިބ 

ިހންިގ  އެިޑއުކޭޝަނުން  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ގެނައުމަށް  އެފެންވަރަށް 

ގުިޅގެން  ިމސެންޓަރު  އެިޑއުކޭޝަނާިއ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ދަށުން  ޕުރޮގުރާމުގެ 

ިހންިގ ޚާއްސަ ިޑޕްލޮމާ ކޯސް، ިމސެންޓަރުގެ ފަރާތުން، އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ސެމެސްޓަރގަިއ 11 އަތޮޅެއްގަިއ ިހންގަންފެިށއެވެ. އެއީ، ނ.ކެނިދކުޅުދޫ، 

ފ.ިނލަންދޫ،  މ.މުލީ،  ފެިލދޫ،  ވ.  ޅ.ނަިއފަރު،  ބ.އޭދަފުިށ،  ރ.ދުވާފަރު، 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ތ.ިވލުފުިށ، ގއ.ިވިލނިގިލ އަިދ ޏ.ފުވައްމުލައް ިމ ރަށްރަށުގެ 

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު ތަކުގައެވެ. ިމ 11 ރަށުގަިއ ޖުމްލަ 323 ދަިރވަރުން 

ދެވަނަ  އަހަރުގެ  ފުިރހަމަކޮށް،  ކޯސް  ދަިރވަރަކު   291 ރަިޖސްޓްރީކޮށް، 

ސެމެސްޓަރގަިއ ފާސްވެފަިއ ވެއެވެ. 

ިޑވެލޮޕްމެންޓް ވޯރކްޝޮޕް  ޕްރޮފެޝެނަލް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކެޑަިމކް 

އީ.ލަރިނންގ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކެޑަިމކް  ިމސެންޓަރުގެ  ިހންގުން: 

ޕްރޮފެޝަނަލް  ިދނުމުގެގޮތުން  ތަމްރީނު  ހުނަރާިއ  ކުރުމުގެ  ިދރާސާ  އާިއ 

އޮކްޓޯބަރު   -13  12 ބޭއްވުނެވެ.  މާލޭގަިއ  ވަރކްޝޮޕެއް  ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

ދާިއރާިއން  އީ.ލާރިނންގ  ިމވަރކްޝޮޕްގަިއ  ބޭއްވުނު  ިނޔަލަށް  ގެ   2015

ިކޔަވަިއދެއްވީ ސެންޓަރުގެ ވެިރޔާ ރާިމޒު އަލީއެވެ. އަިދ ިދރާސާ ކުރުމުގެ 

އުކުޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ބަިއވެިރންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވީ ޑރ. ިމޒްނާ މުޙައްމަދު 

އަިދ ޑރ. ނާިޝއާ މުޙައްމަދެވެ. ިމވަރކްޝޮޕްގަިއ މާލެ އާިއ ކެމްޕަސްތަކުގަިއ 

މުވައްޒަފުން  އެކެޑަިމކް   17 ޖުމްލަ  ިމސެންޓަރުގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

ބަިއވެިރިވއެވެ. 

ކުރީގެ  އަިއ  ިހންގަމުން  ސެންޓަރު  ިމ  ބަދަލުވުން:  ިއމާރާތް  އޮފީސް 

އޮފް ހޮސްިޕޓަރިލޓީ  ޖީ.ބްލޮކު( ިއން ފެކަލްޓީ  )ކުރީގެ  ބައު ޖަމާލުއްދީން 

ފަންިގިފލާއަށް  ވަނަ   06 ިއމާރާތުގެ  އައު  ސްޓަޑީޒްގެ  ޓުއަިރޒަމް  އެންޑް 

އޮފީސް ބަދަލުކޮށް، އެތަނުގަިއ އޮފީސް ިހންގަން ފެށީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 

އޮކްޓޯބަރު 18 ގައެވެ. 

ވޯރކްޝޮޕް  ިޑވެލޮޕްމެންޓް  ޕްރޮފެޝެނަލް  މުވައްޒަފުންނަށް  ިއދާރީ 

ިހންގުން: ިމ ސެންޓަރުގެ ިއދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގަިއ 
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ގޮތުން  ިދނުމުގެ  ތަމްރީނު  ކުރާނެގޮތުގެ  މޮޅަށް  ހަލުިވކޮށް  މަސައްކަތް 

 2015 ނޮވެމްބަރު   10  -  8 ވަރކްޝޮޕެއް  ިޑވެލޮޕްމެންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

އަށް ބޭއްވުނެވެ. ިމ ވަރކްޝޮޕްގަިއ ިމ ސެންޓަރުގެ ިއދާރީ 5 މުވައްޒަފުން 

ބަިއވެިރިވއެވެ.

ބަިއވެިރވުން: ޔުިނވަރިސޓީން ިހންގާ  ހަރަކާތުގަިއ  ގެ  “ފަިހދުވަސް” 

ދުވަސް”  “ފަިހ  ބާއްވާ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ކުރުމަށް  ިއޝްިތހާރު  ކޯސްތައް 

ިސލްިސލާގެ ތެރެިއން 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްިވ ހަރަކާތުގަިއ ިމސެންޓަރުން 

ބަިއވެިރިވއެވެ. ިމގޮތުން ކޮލްގެ ފަރާތުން ސްޓޯލްއެއް ހަދަިއ، ސެންޓަރުން 

ފަރާތްތަކަށް  ިޒޔާރަތްކުިރ  މައުލޫމާތު، ސްޓޯލްއަށް  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  ިހންގާ 

ދެވުނެވެ. 

ހުށައެޅުން: ޔުިނވަރިސޓީން ބާއްވަމުންދާ  ސެިމނަރ  ފޯވަިހ”  “ިޢލްމީ 

“ިޢލްމީ ފޯވަިހ” ިސލްިސލާގެ ތެރެިއން ިމސެންޓަރުގެ ސެިމނަރ 16 ޖޫން 

2015 ގަިއ ބޭއްވުނެވެ. ިމސެންޓަރުން ބޭއްިވ ސެިމނަރގެ މަޢުޟޫޢު އަކީ 

ިމއެވެ.  ދައުރު”  މީިޑއާގެ  ސޯޝަލް  އުނގަންނަިއިދނުމުގަިއ  “އުނގެނުމާިއ 

މުވައްޒަފުން   3 ިމސެންޓަރުގެ  ހުށައަޅުއްވަިއދެއްވީ  ިމސެިމނަރ  ިމއަހަރު 

ކަމުގަިއވާ، އަލްފާިޟލް އަޙުމަދު ޙާިޝމް، އަލްފާިޟލާ ފާިތމަތު ޝާހީން އަިދ 

އަލްފާިޟލާ ޢާިއޝަތު ލީޒާ އެވެ. 

އެކުވެިރކަން  މެދުގަިއ  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮލްގެ  އުފެއްދުން:  ކުލަބު”  “ކޮލް 

ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ވަރުގަދަ  ރޫހު  ިއޖުިތމާއީ  އާލާކޮށް، 

ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ނަމުގަިއ،  ކުލަބު”ގެ  “ކޮލް  ިހންގުމަށް، 

ރައީސަކަށް  ފުރަތަމަ  ިމކުލަބުގެ  އުފެއްދުނެވެ.  ކުލަބެއް  ގަިއ  ސެމެސްޓަރ 

ހޮވުނީ ލެކްޗަރަރ، ިޝމްނާ ޝަކީބު އެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް

ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް ވުޖޫދަށް އަިއސްފަިއވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް ގެ މަޤްޞަދަކީ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ކުރުމެވެ.   ިރސާރޗްތައް  ިމދާިއރާިއން  އަިދ  ިހންގުމާިއ  ކޯސްތައް  ރަގަޅު  ފެންވަރު  މީހުންިބނާކުރުމަށްޓަކަިއ  ދާިއރާތަކުން  ސަިއންސްގެ 

ސަިއންސްގަިއ ިމވަގުތު ިކޔަވަިއދެއްވަމުންދަނީ މަިއގަޑު ދެ ދާިއރާއެއްގެ ކޯސްތަކެވެ. އެއީ ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާިއ އެންވަޔަރަމެންޓްގެ ދާިއރާއެވެ. ފެކަލްޓީ 

އޮފް ސަިއންސް ގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ިރޕޯޓުގަިއ ިހމަނާފަިއވަނީ ިމއަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ިމފެކަލްޓީިއން ިހންިގ މުިހއްމު މަސައްކަތްތަކާިއ ޙަރަކާތްތަކެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރަކީވެސް ިގނަގުނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ރާވާިހންގުނު ކާިމޔާބު އަހަރެކެވެ.

ކޯސް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ިމފެކަލްޓީގެ ިކޔަވަިއިދނުން ިއތުރައް ފުޅާކޮށް ތަރަށްގީ ކުރުމަށްޓަކަިއ 2015 ވަނަ އަހަރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެިވފައެވެ. ިމގޮތުން ިމިނސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާިއ ޔޫ.އެސް. އެިއ.ޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމައްވާ “މޯލްިޑވްސް ޖީސީ.ސީ.ސީ” ގެ ދަށުން، ިމިނސްޓްރީގެ އެިދލެއްވުމުގެ މަިތން 

“ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ވޯޓަރ ކޮިލޓީ ލެބޯޓްރީ ޕްރިިސޖަރސްގެ” ނަމުގަިއ އައު ކޯހެއް ވަނީ ފަރުމާކުރެިވފައެވެ. ިމކޯހުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެިކ ކަންކޮޅުތަކުގަިއ 

އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ގެންދާ ފެނުގެ ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯޓްރީތަކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ިބނާކުރުމެވެ.  އަިދ މީގެިއތުރުން ިމކޯހުގެ ހުިރހާ ޓީިޗންގ މެޓީިރއަލްތައް  

ތައްޔާރުކުރެިވ ޓީޗަރުން ވެސް ވަނީ ޓްރެިއން ކުރެިވފައެވެ.

މީގެ ިއތުރުން “ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމްިޕއުޓަރ ސަިއންސް”ގެ ނަމުގަިއ އައު ކޯހެއް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުިރޔަށް ގެންދެިވފައެވެ. ިމކޯހުގެ މަޤްޞަދަކީ 

ކޮމްިޕއުޓަރ ދާިއރާތަކުގެ ިބންގާ ވަރުގަދަކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމާިއ، ކޮމްިޕއުޓަރާިއ ިހސާބު ިޢލްމު  ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު އެހެިނހެން ފަންނުތައް ތަރައްގީކުރުމެވެ. 

ިމގޮތުން ކޮމްިޕއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް/އެޕްިލކޭޝަން އުފެއްދުމާިއ އަިދ ިސސްޓަމްތައް ިޑޒަިއންކޮށް އުފެއްދުމާިއ ިއވެލުވޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާިބލުކަށް އުފެއްދުން 

ިހމެނެއެވެ. ިމކޯހުގެ ހުިރހާ މާއްދާތަކެއްގެ އައުޓްލަިއންތައް ިމހާރުވަނީ ިލވެިޔފައެވެ. 

ިމހާރު ިހންގަމުންގެންދާ ިޑޕްލޮމާ ިއން އަިއ.ޓީ ކޯހުގެ ސްޕެޝަލަިއޒޭޝަނެއްގެ ގޮތުގަިއ “ިޑޕްލޮމާ ިއން މަލްިޓމީިޑއަރ” ނަމުގަިއ އައު ކޯހެއް ފަރުމާކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފެިށފައެވެ. ިމކޯހުގެ މަޤްޞަދަކީ މަލްިޓމީިޑއަރ ދާިއރާިއން ކުިރއަށް ދާންބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާިއ އަިދ މަލްިޓމީިޑއާ 

ދާިއރާގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާނެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްިދނުމެވެ.
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ިރސާރޗް ހަރަކާތްތައް

އޮފް  ވެލްއޭޝަން  ިއކޮލޮިޖކަލް  އެންޑް  އެސެސްމެންޓް  ”ބަޔޯޑަިއވަރިސޓީ 

ިޑވެލޮޕްމެންޓް  ނޭޝަންސް  ޔުނަިއޓެޑް  ނަމުގަިއ  މެންގްރޫވްސް”ގެ  ހުރާ 

ޕްރޮގްރާމް )UNDP( ިއން ފަންޑް ިލިބގެން 2 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ިހންިގ 

ިރސާޗް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ިގނަފީލްޑް މަސަކަތްތަކެއް ކުިރއަށްގެންދެިވ ޕްރޮޖެކްޓް 

ިނމުމަކާިއ ހަމައަށް ވަނީ ވާިސލުވެިވފައެވެ. ިމޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްސަދަކީ ހުރާގެ 

އެކުިޅން  ދެނެގަނެ  ނަސްލުތައް  ިދރޭތަކެތީގެ  ިހމެނޭ  ކުިޅ ސަރަހައްދުގަިއ 

އެއްކުރެވުނު  ިއން  ިމިދރާސާ  އަގުކުރުމެވެ.  ިހދުމަތްތައް  ފަިއދާތަކާިއ  ިލބޭ 

މަޢުލޫމާތު ފޮތެއްގެ ިސފަިއގަިއ އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެިހފައެވެ. ިމގޮތުން 

ިމހާރުވަނީ ިމފޮތުގެ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާކުރެިވފައެވެ. 

 2014 ިމފެކަލްޓީއަށް  ދަށުން  ސްކީމްގެ  ގްރާންޓް  ިރސާޗް  އެމް.އެން.ޔޫ 

ބޭނުންކޮށްގެން  ހަިއޑްރޮޕޯިނކްސް  އެވޯޑްކުރެިވފަިއވާ  އަހަރު  ވަނަ 

ކެޕްިސކަމް ހެއްދުމުގެ ޕަިއލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުިހއްމު މަސައްކަތްތަކެއްވެސް 

ކަހަލަ  ރާއްޖެ  މަޤްޞަދުތަކުގެތެރޭގަިއ  ިމޕްރޮޖެކްޓްގެ  ކުރެިވފައެވެ.  ވަނީ 

ިމންގަނޑުތަކަކީ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހެއްދުމަށް  ކެޕްިސކަމް  މާޙައުލެއްގަިއ 

ކޮބަިއތޯ ދެނެގަނެ ހަިއޑްރޮޕޯިނކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ކެޕްިސކަމްހެއްދުމަށް 

ިމގޮތުން  ގާިއމްކުރުންިހމެނެއެވެ.  ިސސްޓަމެއް  ހަިއޑްރޮޕޮިނކްސް  މޮޑަލް 

ިމޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެިތ ހޯދަިއ، ލ. ގަމު ކެމްޕަހުގަިއ ހަިއޑްރޮޕޯިނކްސް 

މަޢުލޫމާތު ނެިގ  މޮިނޓަރކޮށް  ިއންދާ  ގަސްތައް  ިސސްޓަމްގެ ސެޓަޕްހެިދ 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ިމހާރުދަނީ ކުިރޔަށެވެ. އަިދ ިމކަމާިއބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ލ. ގަމުގެ ދަޑުވެިރންނަށް ިދނުމުގެ ގޮތުން 5 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ވެސް ވަނީ 

ިހންިގފައެވެ. ިމވޯކްޝޮޕްގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވަިއ ދެއްވީ ިމޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ކޮންސަލްޓަންޓް އަިދ ިނއުިޒލެންޑްގެ ިމކަމާިއބެހޭ އެކްސްޕާޓެއް ކަމަށްކަމަށްވާ 

ިމސްޓަރ ސަިއމަން ލެނާޑް އެވެ. 

ިފޝަރީޒް މާސްޓަރޕްލޭން )މަސް ޕްލޭން( ގެ ދަށުން ިފޝަރީޒް ިމިނސްޓްރީ 

އާިއ ޖަިއކާއާިއ ގުިޅގެން ިމފެކަލްޓީިއން ކޮލެބޮރޭިޓވް 2 ިރސާޗް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 

މަސައްކަތް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހު ވަނީ ފެިށފައެވެ. ފުރަތަމަ 

ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކަނޑުމަސް ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ިދރޭ އެން ދެމުމަށްފަހު އެން 

ިމގޮތުން  މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރެވޭ  މަދުކުރުމަށް  ިމންވަރު  މަރުވާ  ވަތުގަިއ 

އެންވަތުގެ ިޑޒަިއންގ ބަދަލުކޮށް އަންނަބަދަލުތައް ރެކޯޑް ކުރެވެމުންދެއެވެ. 

މަސްޕްލޭން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރެވޭ ދެވަނަ ިދރާސާއަކީ މަސްވެިރންބާނާ 

މަސައްކަތެވެ.  ކުރެވޭ  އަމާޒުކޮށްގެން  ކުރުމަށް  ރަގަޅު  ކޮިލޓީ  ކަންނެލީގެ 

އަހަރުދުވަހުގެ  އެއް  ދެިމގެންދާނީ  މަސައްކަތްތައް  ފީލްޑް  ިމދެޕްރޮޖެކްޓްގެ 

މުއްދަތަށެވެ.   

“ބޭސްލަިއން ސްޓަޑީ އޮފް ިއކޮލޮިޖކަލް، ސޯޝަލް އެންޑް ިއކޮނޮިމކް ވެިލއު 

އޮފް ކުޅުދުއްފުށީ މެންގްރޫވް” ގެ ނަމުގަިއ 99,500ރ )ނުވަިދހަ ނުވަހާސް 

ފައްސަތޭކަ( ރުިފޔާގެ، ޔުިނވަރިސޓީ ިރސާރޗް ގްރާންޓެއް ިމފެކަލްޓީއަށް 

ހާއްސަިސފަތަކެއް  މަޤްސަދަކީ،  ިމޕްރޮޖެކްޓްގެ  ިލިބފައެވެ.  ވަނީ  ިމއަހަރު 

ިލިބގެންވާ ކުޅުދުއްފުށީ މަިށ ކުޅީގެ ސަބަބުން އެރަށަށް ިލބޭ ފަިއދާތަކާިއ 

ިހދުމަތްތައް އަގުކުރުމެވެ. ިމޕްރޮޖެކްޓްގެ މުިހއްމު ބައެއް އަމަލީ މަސައްކަތްތައް 

ިމހާރު ވަނީ ިނިމފައެވެ. 

ިތމާވެށީގެ ދާިއރާގެ ހޯދުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ިހއްސާކޮށް މީހުން ހޭލުންތެިރ 

ކުރުމުގެގޮތުން ިމފެކަލްޓީއާިއ ިއންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫިނއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން 

އޮފް ނޭޗަރ IUCN(( އާިއ ގުިޅގެން އާމުންނަށް ހުޅުވާލެިވފަިއވާ ިސލްިސލާ 

ސެިމނަރ ސީރީސްއެއް ވަނީ ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާިއ ފަރުތައް 

އަިދ އެމާޙައުލުތަކުގަިއ ިދިރއުޅޭ ތަކެއްޗާިއބެހޭގޮތުން ހެިދފަިއވާ ިދރާސާތަކަށް 

ސެިމނާރ  ިމިސލްިސލާ  ބޭއްިވފައެވެ.  ވަނީ  ސެިމނަރތަކެއް  ިބނާކޮށް  

ބޭރުން  ކުލާހުން  ދަިރވަރުންނަށް  ތެރޭގަިއ  މަޤްޞަދުތަކުގެ  ސީރީސްގެ 

ިދރާސާކުރާ  ިއތުރުން،  ފޯރުވާިދނުމުގެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  މުިހއްމު  ިގނަގުނަ 

އަިދ  ހުޅުވާލަިދނުމާިއ  ފުރުސަތު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގުިޅގެން  ފަރާތްތަކާިއ 

ިމދާިއރާިއން އާންމުންގެ ހޭލުންތެިރކަން ިއތުރުކުރުން ިހމެނެއެވެ. ިމގޮތުން 

ފާހަގަކޮށްލެވެ ސެިމނާތަކުގެ ތަފްޞީލު ިތރީގަިއ ިމވަނީއެވެ. 

ިމފެކަލްޓީިއން 2015 ވަނަ އަހަރު “ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެިކއުިރޓީއާިއ 

ވަނީ  ިދރާސާއެއް  ވަނީ  ިމމަޢުޟޫއަށް  ހޭލުންތެިރކަން”  ިދވެިހންގެ  މެދު 

ކޮށްފައެވެ. އަިދ 25 ނޮވެމްބަރ 2015 ވަނަ  ދުވަހުގެރޭ ިޢލްމީ ފޯވަިހ ިސލްިސލާ 

ިމސެިމނާގަިއ  ހުށަހަޅާދެިވފައެވެ.  ވަނީ  ނަތީޖާ  ިމިދރާސާގެ  ސެިމނާރގަިއ 

ހުިރ  ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ  މަޝްވަރާކުރެވުނީ  މަޢުލޫމާތުދީ  މަިއގަޑުގޮތެއްގަިއ 

ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެިކއުިރޓީ މައްސަލަތަކާިއ ިމފަދަ މައްސަލައެއް 

ިމސެިމނާރގަިއ  ގޮތުންނެވެ.  ިފޔަވަޅުތަކާބެހޭ  އެިޅދާނެ  ކުިރމަިތވެއްޖެނަމަ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަިއދެއްވީ ިމފެކަލްޓީގެ އަިއ.ޓީ ިޑޕާރޓްމެންޓްގެ
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އެޗް.އޯ.ޑީ އަލްފާިޟލް އާދަމް ޚާިލދުއެވެ. އަިދ ސެިމނަރ މޮޑަރޭޑް ކޮށްދެއްވީ 

އަިއ.ޓީ ިޑޕާރޓްމެންޓްގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާިޟލާ ޝަފީނާޒް އަބްދުއްރަޝީދެވެ. 

އަިދ މީގެ ިއތުރުން ޕެނަިލސްޓުންގެ ގޮތުގަިއ ިމދާިއރާިއން މަތީ ތަޢުލީމާިއ 

ތަޖުިރބާ ިލިބފަިއވާ 3 ބޭފުޅަކުވަނީ ބަިއވެިރވެފައެވެ.

ކޯސްޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތް
ިމއަހަރުގެ  ދުވަހު،  ވަނަ   2015 އޭޕްރީލް   18

2 ވަނަ ސެިމސްޓަރގަިއ ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ 

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާިއ ކޯސްތަކަށް ިއތުރު 

ކުިދން ހޯދުމަށްޓަކަިއ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގަިއ 

ިމފެކަލްޓީގެ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ިއވެންޓެއް 

ިމިއވެންޓަށް  ގެންދެިވފައެވެ.  ކުިރޔަށް  ވަނީ 

މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރެއްިވ  ިޒޔާރަތް 

ބެހުންފަދަ  ފްލެޔާރސް  ކޯސްތަކުގެ  ިދނުމާިއ 

ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކުިރޔަށް ގެންދެިވފައެވެ.

“ޑްރޯިވންގ، އެިޑިޓންގ އެންޑް އެިނމޭޝަން” ގެ 

ނަމުގަިއ ގްރޭޑް 9،8 އަިދ 10 ގެ ދަިރވަރުންނަށް 

ދުވަހު   ވަނަ   2015 ޖޫން   9 ހާއްސަކޮށްގެން 

ބޭއްިވފެއެވެ.  ވަނީ  ވޯކްޝޮޕެއް  ޓްރެިއިނންގ 

ދެިތން  ކުިރއަށްއޮތް  މަޤްޞަދަކީ  ވޯކްޝޮޕްގެ 

ތަޢުލީމު  މަތީ  ިނންމާ  ސްކޫލް  އަހަރުތެރޭގަިއ 

މެދުގަިއ  ދަިރވަރުންގެ  ހޯދަންބޭނުންވާ 

ކޯސްތަކަށް  ދާިއރާގެ  އަިއ.ޓީ  ިމފެކަލްިޓގެ 

ޓްރެިއިނންގް  ިމ  އުފެއްދުމެވެ.  ޝައުގުވެިރކަން 

 30 ސްކޫލުތަކުން  އެިކ  މާލޭގެ  ވޯކްޝޮޕްގަިއ 

ދަިރވަރުން ވަނީ ބަިއވެިރވެފައެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، “ކޮފީ 

ނަިއޓް” ގެ ނަމުގަިއ 2015 ވަނަ އަހަރު އޭލެވެލް 

ހާއްސަކޮސްގެން  ދަިރވަރުންނަށް  ިނމުނު 

ިމިއވެންޓްގަިއ  ބޭއްިވފައެވެ.  ވަނީ  ިއވެންޓެއް 

ިމފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކަށް ިމދަިރވަރުން ޝައުގުވެިރ 

މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކުގެ  ކުރުވުމައްޓަކަިއ، 

ިމކުިދން ޝައުގުވެިރވާކަހަލަ  ިއތުރުން  ިދނުމުގެ 

ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުިރޔަށް ގެންދެިވފައެވެ. 

ިއންިޖނީއަިރންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ިމފެކަލްޓީއާިއ 

އަހަރު  ވަނަ   2016 ގުިޅގެން  ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ 

ކުިދން  ކޯސްތަކަށް  ހަމަޖެިހފަިއވާ  ފެށުމަށް 

 28 ނަމުގަިއ  ގެ  ބީ  ލެޓްސް  ހޯދުމަށްޓަކަިއ 

ރާޅުގަނޑު  ދުވަހު  ވަނަ   2015 ނޮވެންބަރ 

ޕްރޮމޯޝަނަލް  ޚާއްސަ  ވަރަށް  ސަރަހައްދުގަިއ 

ިމިއވެންޓަށް  ބޭއްިވފައެވެ.  ވަނީ  ިއވެންޓެއް 

މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރެއްިވ  ިޒޔާރަތް 

ިފލުވުމުގެ  މުިނފޫިހ  ިއތުރުން  ިދނުމުގެ 

ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ވަނީ ކުިރއަށް ގެންދެިވފައެވެ. 

އާިއބެހޭގޮތުން  ރީސަިއކްިލންގް  ިމިއވެންޓްގަިއ 

ރާޅުގަޑު  ހޭލުންތެިރކުރުމަށްޓަކަިއ  މީހުން 

ސަރަހައްދުގަިއ ޕްލާސްިޓކް ފުިޅ ބޭނުންކޮށްގެން 

ސްޓްރަކްޗަރއެއްހެދުނެވެ. 

ވަނަ   2015 ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިމފެކަލްޓީން 

ވަނީ  ޙަރަކާތުގަިއވެސް  ފަިހދުވަހުގެ  އަހަރުގެ 

ހެދުމާިއ  ސްޓޯލް  ފަިހދުވަހުގެ  ބަިއވެިރވެފައެވެ. 

އަިދ ިމނޫވެސް ިމޙަރަކާތާިއ ގުޅުންހުިރ އެންމެހާ 

ކަންކަމުގަިއ ިމފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ިއތުރުން 

ދަިރވަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެިރކަމެއް 

ިލބުނެވެ. 
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ޕްރޮފެޝަނަލް ިޑވެލްޕްމެންޓް ހަރަކާތްތައް

2015 ވަނަ އަހަރު ިނމުނުިއރު ިމފެކަލްޓީގެ 88% މުވައްޒަފުން ވަނީ މަދުވެގެން އެއް ޕްރޮފެޝަނަލް ިޑވެލްޕްމެންޓް / ސްޓާފް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޙަރަކާތުގަިއ 

ބަިއވެިރވެފައެވެ. އަިދ ިމފަދަ ހަރަކާތެއްގަިއ ބަިއވެިރ ނުވެވުނު ބޭފުންނަށްވެސް ވަނީ ފުރުޞަތު ދެިވފައެވެ. ިމގޮތުން “ިޑޒަިއިނންގ އޮންލަިއން އެޑްސް”ގެ 

ކުިރއަށް  ވަނީ  ވޯރކްޝޮޕެއް  އަށް   2015 ޖޫން   8 ިއން   2015 ޖޫން   6 މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިއސްނަގަިއގެން  ިމފެކަލްޓީން  ނަމުގަިއ 

އެިނމޭޓްކުރާނެ  އަިދ  ިޑޒަިއންކުރުމާިއ  އެޑްތައް  އޮންލަިއން  ިއޝްިތހާރުކުރުމަށް  ކޯސްތައް  ޔުިނވަރިސޓީގެ  މަޤްޞަދަކީ   ވޯރކްޝޮޕްގެ  ިމ  ގެންދެިވފައެވެ. 

ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްިދނުމެވެ. ިމ ވޯރކްޝޮޕްގަިއ ިކޔަވަިއދެއްވީ މަޝްހޫރު ކުޑަކުިދންގެ ކާރޓޫނެއްކަމަށްވާ “ޗޯޓާ ބީމް” ކާރޓޫންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގަިއ 

ިގނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވާފަިއވާ، މަލްިޓމީިޑއަރ ދާިއރާގެ ތަޖްިރބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ.

ިމފެކަލްޓީއާިއ ފައުންޑޭޝަން ފޯރ އެންވަޔަރމަންޓް ކުލަިއމެޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ )FECT(، އާިއ ގުިޅގެން “ކުލަިއމެޓް އެންޑް ވޯޓަރ ސެިކއުިރޓީ ިއން ދަ 

މޯލްިޑވްސް”ގެ ނަމުގަިއ 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހު ވޯރކްޝޮޕެއް ވަނީ ކުިރއަށް ގެންދެިވފައެވެ. ިމވޯރކްޝޮޕްގެ މަޤްޞަދަކީ ިމދާިއރާގެ ކަމާބެހޭ 

މާިހރުންތަކެއް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ، ިމދާިއރާިއން ިމހާތަނަށް ކުރެިވފަިއވާ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ ިމކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެިވދާނެ ކަންތައްތަކާިއ 

އަިދ ިދރާސާތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

އެހެިނހެން ހަރަކާތްތައް

ވާރޗުއަލް  ިޕއާރސަން  ކަމަށްވާ  ފަރާތެއް  ފޯރުކޮށްދޭ  ސެިޓިފކޭޝަން  ބާއްވާ  ޓެސްޓްތައް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އެިކ  ިމނޫންވެސް  އަިދ  ސީމާ  ސީ.ސީ.އެން.އޭ، 

ޔުިނވަރިސޓީ އެންޓަރޕްރަިއސަސް )VUE(ގެ ޓެސްިޓންގ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގަިއ މުިޅން އަލަށް، ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް ގަިއ 2015 ވަނަ އަހަރު ވާނީ  

ގާިއމް ކުރެިވފައެވެ. ިމއޮންލަިއ އެގްޒާމް ސެންޓަރ މެދުވެިރކޮށް ފުރަތަމަ ިއމްިތހާން ހަދާފަިއވަނީ 04 މާރޗް 2015 ވަނަދުވަހުއެވެ. އަިދ މީގެިއތުރުން 2015 

ވަނައަހަރު ިނމުނުިއރު ިމސެންޓަރ މެދުވެިރކޮށް އެިކދާިއރާތަކުގެ 104 ިއމްިތހާނެއް ވަނީ ހެިދފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ިހންިގ ިދގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް

ިމވަގުތު ިދގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ގޮތުގަިއ ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސްގަިއ ިކޔަވަިއދެއްވަމުންދަނީ ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާިއ އެންވަޔަރަމެންޓް ދާިއރާގެ 

ކޯސްތަކެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ިނމުމުނު ިއރު ިމފެކަލްޓީގަިއ ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްތައް ިކޔަވާ 145 ދަިރވަރަކާިއ އެންވަޔަރމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

ކޯސް ިކޔަވާ 32 ދަިރވަރުން ިތއްބެވެ. އެހެންކަމުން 2015 ވަނަ އަހަރު ިނމުނުިއރު ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސްގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގަިއ ތަޢުލީމް ޙާިސލް ކުރަމުންދާ 

ދަިރވަރުންގެ ޢަދަދަކީ 177 ކެވެ. މީގެ ިއތުރުން ިމފެކަލްޓީގެ ދަށުންިހތަދޫ ކެމްޕަހުގަިއ ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްތައް ިކޔަވާ 22 ދަިރވަރަކާިއ ކުޅުދުއްފުިށ 

ކެމްޕަހުގަިއ ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްތައް ިކޔަވާ 07 ދަިރވަރުން ިތއްބެވެ.
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2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ިހންިގ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް
ކޮމްިޕއުޓަރ ނެޓްވޯިކންގ ދާިއރާިއން ދުިނޔޭގެ މަޝްހޫރު އޮންލަިއން އެކަޑަމީ އެއް ކަމަށްވާ ިސސްކޯ ނެޓްވޯިކންގ އެކަޑަމީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަމަށްވާ ިސސްކޯ 

ސެިޓފަިއޑް ނެޓްވޯކް އެސޯިސއޭޓް )ސީ.ސީ.އެން.އޭ(ގެ 1،2،3 އަިދ 4 ވަނަ މޮިޑއުލް ވަނީ ިމއަހަރު ިހންިގފައެވެ. ިމގޮތުން ިމޕްރޮގްރާމްގަިއ 30 ދަިރވަރުން 

ބަިއވެިރވެގެން 17 ދަިރވަރުން ވަނީ ސީ.ސީ.އެން.އޭގެ 4 މޮިޑއުލް ިނންމާ ސެޓްިފކެޓްހޯދާފައެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ިހންިގ ިދގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުން ދަސްވެިނިވ ދަިރވަރުން
މަހުގެ  މާރޗް  އެއީ  ދަިރވަރުންނެވެ.   57 ޖުމުލް  ވަނީ  ދަސްވެިނިވފަިއ  ފުިރހަމަކޮށް  ކޯސްތައް  ިދގުމުއްދަތުގެ  ިހންިގ  ިމފެކަލްޓީިއން  އަހަރު  ވަނަ   2015

ދަސްވެިނވުމުގަިއ 32 )09 އަންހެން އަިދ 23 ިފިރހެން( ދަިރވަރުން ނާިއ އަިދ އޮގަސްޓް މަހުގެ ދަސްވެިނވުމުގަިއ 25 )05 އަންހެން އަިދ 20 ިފިރހެން( 

ދަިރވަރުންނެވެ.

ިދގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
ިމފެކަލްޓީގަިއ ިހންގާ ިދގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ިގނަ ިފޔަވަޅުތަކެއް އެިޅފަިއވެއެވެ. ިމގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ޓާރމްގަިއ 

ޙާިޞލުވާ  އުއްމީދުތައް  ދަިރވަރުންގެ  ދާގޮތާިއ  ިހންގަމުން  ކޯސް  ބައްދަލުކޮށް  ކޯިޑނޭޓަރުން  ކޯސް  މަންދޫބުންނާިއ  ދަިރވަރުންގެ  ކޯހެއްގެ  ކޮންމެ  ވެސް 

ިމންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަިދ ިކޔަވަިއދެއްވާ މުދައްިރސުންގެ ިކޔަވަިއދެއްވުން ވަޒަންކޮށް 2 ޓާރމްގަިއ ވެސް އޭގެ ނަތީޖާ މުދައްިރސުންނާިއ 

ިޙއްޞާކުރެިވފަިއވެއެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ިއމްިތޙާންތަށް ކުިރޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް
ިއމްިތޙާނުތަކަކީ އުގެނޭ ިމންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ކުރެވޭ މުިހންމު ކަމަކަށްވާތީ، ިއމްިތޙާނުތަކުގެ ކަންތައްތައް އަހަރުން އަހަރަށް ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

މުިހއްމު ކަމެކެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ޓާރމްގެ ިއމްިތޙާންތައް ވެސް ިނންމާލެިވފަިއވަނީ ޔުިނވާރިސޓީގެ ިއމްިތޙާނުތަކާބެހޭ ޤަވާިޢދުގެ ދަށުން ކާިމޔާބު 

ކަމާއެކުގައެވެ. އަިދ ހަމައެހެންމެ 13 ިޑސެމްބަރ 2015 ގަިއ އެކަޑަިމކު މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑަިއގަތުމުގެ ކުިރން ިމފެކަލްޓީގެ ހުިރހާ މާއްދާތަކެއްގެ ނަތީޖާތައް 

ވަނީ ސެލްފް- ސާރިވސް އަށް އަޕްލޯޑް ކުރެިވ ދަިރވަރުންނަށް ިރޒަލްޓް ދެިވފައެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
ިމފެކަލްޓީގެ ިހންގުން ހަރުދަނާކުރުމާިއ، ިކޔަވަިއިދނުމާިއ ދަިރވަރުންނަށްދޭ ިޚދުމަތްތައް ރަގަޅުކޮށް، ިދމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާިއ، ިއންސާނީ ވަޞީލަތްތައް 

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ.



62 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

ކޮިމޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

މެނެޖްމަންޓް ކޮިމޓީގަިއ މަޝްވަރާކުރެިވފަިއވަނީ އާންމުގޮތެއްގަިއ ފެކަލްޓީގެ 

ގޮތުންނެވެ.  ކަންކަމާބެހޭ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ިހންގުން 

ވަނީ  ތެރޭގަިއ  ިމއަހަރުގެ  ޖަލްސާ  ކޮިމޓީގެ 05  މެނޭޖްމަންޓް  ިމފެކަލްޓީގެ 

ބޭއްިވފަިއވެއެވެ. ިމޖަލްސާތަކުގަިއ މަިއގަޑުގޮތެއްގަިއ މަޝްވަރާކުރެިވފަިއވަނީ 

ހަމަހަމަ  މެދުގަިއ  މުވައްޒަފުންގެ  ހުިރހާ  ބަޖެޓް،  ިޑވެލޮޕްމެންޓް  ސްޓާފް 

ބެހޭގޮތުންނާިއ،  ޚަރަދުކުރުމާިއ  ބަހާލަިއގެން  ގޮތަކަށް  ިއންސާފުވެިރ 

ވޯރކްޝޮޕްތަކުގަިއ  ސެިމނާރ  އެިކ  އެިކ  ރާއްޖެިއންބޭރުގެ  ރާއްޖެއާިއ 

ބަޖެޓުން  ިޑވެލޮޕްމެންޓް  ސްޓާފް  ޚަރަދުތައް  ިހގާނެ  ބަިއވެިރކުރުމަށް 

ހަމަޖެއްސުމާިއ އަިދ މުވައްޒަފުންގެތެރޭގަިއ ިތއްބެިވ މަތީތަޢުލީމު ހާިސލުކުރާ 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން ކޯސްފީ ހޯދުމަށް އެިދ ހުށައަޅާފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް 

ފީ ހަމަޖައްސަިދނުމާިއ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަިދ މީގެ ިއތުރުންވެސް ިޕއަރސަން 

ލޯކަލްފީއެއް  ތަކުން  ިއމްިތހާން  ހަދާ  މެދުވެިރކޮށް  ސެންޓަރ  ޓެސްިޓން 

ފެކަލްޓީއަށް  ކުިރއަށްގެންގޮސްގެން  ކޯސްތަކެއް  ކުރުމުއްދަތުގެ  ނެގުމާިއ، 

ރެވެިނއު ޖެނެރޭޓް ކުރުމާިއ އަިދ 2016 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ފެކަލްޓީގެ 

ިމފެކަލްޓީގެ ކޯސްތައް  މީގެިއތުރުން  އެކުލަވާލުމާިއ ބެހޭގޮތުންނެވެ.  ބަޖެޓް 

ކުރެިވދާނެ  ިއތުރުކުރުމަށް  ދަިރވަރުން  ވަންނަ  ކޯސްތަކަށް  ޕްރޮމޯޓްކޮށް 

މަސައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެިވފައުވެއެވެ.

ިކޔަވަިއިދނުމުގެ އޮިނގަނޑާިއ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކަިއ އުފައްދާފަިއވާ 

އެކަޑަިމކް ިރިވއު ކޮިމޓީގެ 11 ޖަލްސާއެއް ިމއަހަރުތެރޭގަިއ ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ. 

ިމބައްދަލުވުންތަކުގަިއ މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަިއ، ހާިޒރީގެ 

މައްސަލަތައް އުޅޭ ދަިރވަރުން ިއމްިތޙާން ތަކުގަިއ ބަިއވެިރކުރުމާިއ ބެހޭގޮތުން 

ލަިއގެން  ޢުޒުރަކާ  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ބަިލވެގެން  ިނންމުމާިއ،  ގޮތް 

ިއމްިތޙާންތަކާިއ އެސެސްމެންޓްތަކުގަިއ ބަިއވެިރނުވެިވވާ ދަިރވަރުން އަލުން 

އެކޮމްޕޮނެންޓްތަކުގަިއ ބަިއވެިރވުމުގެ ފުރުސަތު ިދނުމާިއމެދު ގޮތް ިނންމުމާިއ، 

ިޢމްިތޙާންތަކުގެ ނަތީޖާތައް ސެލްފް ސާރިވސްއަށް އަޕްލޯޑް ކުރެިވފަިއ ހުރީ 

ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަިއ މާރކްސް ފަިއނަލަިއޒް ކުރުމާިއ އަިދ ދަިރވަރުން ހުށަހަޅާ 

އެިކ އެިކ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެިއން އެކަޑެިމކް ިރިވއު ކޮިމޓީން ިނންމަންޖެހޭ 

މައްސަލަތައް ބަލަިއ ގޮތް ިނންމުން ިހމެނެއެވެ. 

މާއްދާތަކުގެ  އަިދ  ކޯސްތަކާިއ  ފެކަލްޓީގެ  ބޭނުމަކީ  ކޮިމޓީގެ  ކަިރިކއުލަމް 

މާއްދާތަކުގެ  ގެނެސް  އުިނިއތުރުތަށް  ގެންނަންޖެހޭ  ކަިރިކއުލަމަށް 

ިމގޮތުން  ގޮތްިނންމުމެވެ.  ލަފާިދނުމާިއ  ރަގަޅުކުރާނެ  ިއތުރަށް  ކަިރިކއުލަމް 

ބޭއްިވފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުން   04 ކޮިމޓީގެ  ކަިރިކއުލަމް  ިމއަހަރު 

އޮފް  ބެޗްލަރ  މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގަިއ  ކުރެވުނު  ިމބައްދަލުވުންތަކުގަިއ 

ކުރުމާިއ،  ބަދަލު  ސްޓްރަކްޗަރ  ކޯހުގެ  މެނޭޖްމެންޓް  އެންވަޔަރަމެންޓަލް 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން އަިއ.ޓީ ކޯހާިއ ިޑޕްލޮމާ ިއން އަިއ.ޓީ ކޯހާިއ 

އަިދ ބެޗްލަރސް އޮފް އަިއ.ޓީ ކޯހުގެ އެންޓްރީ ކުރަިއޓީިރއަށް ބަދަލުގެނައުމާިއ 

އަިދ ިޑޕްލޮމާ ިއން އަިއ.ޓީ ކޯހުގެ މޯޑް އޮފް ސްޓަޑީޒް އަށް ބަދަލު ގެނައުން 

ިހމެނެއެވެ.

ފެކަލްޓީ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮިމޓީއަކީ ގުޅޭދާިއރާގެ މާިހރުންތަކެއް އެކުލެިވގެންވާ، 

ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތާ އެއްގޮތައް ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުތައް ޤައުމީ ބޭނުންތަކަށާިއ 

ިހދުމަތްތައް ިލިބގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށާިއ އަިދ ިއންޑަސްޓްރީގެ 

ބޭނުންތަކާއެއްގޮތަށް ފެކަލްޓީގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ލަފާދެއްވާ 

 1 ކޮިމޓީގެ  އެޑްވަިއޒަރީ  ފެކަލްޓީ  ިމއަހަރު  ކޮިމޓީއެކެވެ.  ގޮތްިނންމާ  އަިދ 

ިތން  އާ  މަޝްވަރާކޮށް  ިމބައްދަލުވުމުގަިއ  ބޭއްިވފައެވެ.  ވަނީ  ބައްދަލުވުން 

ކޯހެއް ފަރުމާކޮށް ފެށުމުގެ ހުއްދަވަނީ ދެއްިވފައެވެ. އެ ިތން ކޯހަކީ ބެޗްލަރ 

އޮފް ކޮމްިޕއުޓަރ ސަިއންސް، ިޑޕްލޮމާ ިއން މަލްިޓމީިޑއަރ އަިދ ސެޓްިފކެޓް 

3 ިއން ވޯޓަރ ކޮިލޓީ ލެބޯޓްރީ ޕްރޮިސޖަރސް އެވެ.

ގެ  ކީިރިތ هللا  ދެއްިވކަމަށްޓަކަިއ  ތައުފީޤު  ިހންގުމުގެ  ގޮތެއްގަިއ  ކާިމޔާބު  ކަންތައްތައް  ިހންިގފަިއވާ  ރާވާ  ިއން  ިމފެކަލްޓީ  ތެރޭގަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ިއތުރު  ިހންގުމަށް  ޤައުމުގެ  މުިޅ  އަިދ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  އެކަމުން  ތަރައްޤީވެ  ިމފެކަލްޓީ  ދުވަހަށް  އަނެއް  އެއްދުވަހުން  ޙަމްދާިއ ޝުކުރުކުރަމެވެ.  ޙަޟްރަތަށް 

ކުިރއެރުމާިއ ހަލުިއކަން ިލބުން އެިދ ދުޢާކުރަމެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް 

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް އަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފެކަލްޓީ ތަކުގެތެރެިއން ިއސްލާމީ  ތަޢުލީމު އުނގަންނަިއދޭ ފެކަލްޓީއެވެ. 

ިމފެކަލްޓީ އުފެިދފަިއވަނީ 5 އޭޕްރީލް 2010 ގަިއ ކުއްިލއްޔަތުއްިދރާސާތުލް ިއސްލާިމއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް މޯލްިޑވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަނުން 

ކުރައްވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ިނންމެވުމާިއ ގުިޅގެންނެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ިދވެިހރާއްޖެ ފުިރހަމަ ިމިނވަން ިއސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަިއ އަބަދަށް ދެމެހެއްޓުމަށާިއ ފަރުދުންގެ ކުިރއެރުމަށް ބޭނުންވާ 

ދީނީ ިޢލްމާިއ ހުނަރު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގަިއ ފޯރުކޮށްދީ ހެދުމާިއ އެކު ނެިތ ގެއްލެމުންދާ ިރވެިތ އަޚްލާޤު މުޖުތަމަޢުގަިއ ޢާންމު ކުރުން ިހމެނެއެވެ. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް އުފެިދ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ޚާއްސަ ފެކަލްޓީއެއްގެ ދަށުން ދީނީ ތަޢުލީމު ދޭން ފެށުމަކީ ޤައުމުގެ އެިކ ކަންކޮޅުތަކުގަިއ 

އެފަދަ ފުރުސަތެއްގެ ިއންިތޒާރުގަިއ ިތިބ އެތައް ބައެއްގެ ިއންިތޒާރަށް ިނމުމެއް އަިއސް އެބައެއްގެ ިހތްތަކަށް ިހތްހަމަޖެހުމާިއ އުފާވެިރކަން ގެނެސްިދން ކަމެކެވެ. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް ގަިއ ިމހާރު ިހނގަމުންދަނީ މާސްޓަރސް ލެވެލްގެ 1 ކޯހާިއ ، ިޑގްރީ 2 ކޯހާިއ، ިޑޕްލޮމާ ލެވެލްގެ 2 ކޯހާިއ އެޑްވާންސް 

ސެރޓްިފކެޓް ލެވެލްގެ 1 ކޯހުގެ ިއތުރުން ސެރޓްިފކެޓްލެވެލެ ގެ ކޯހެކެވެ. ިމކޯސްތަކުގަިއ ޖުމުލަ 475 ދަިރވަރުންނަށް ވުރެއް ިގނަ ދަިރވަރުން ިކޔަވަމުން 

ދެއެވެ. މާލޭގެ ިއތުރުން އަތޮޅުތެރޭގަިއ އުފައްދާފަިއވާ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކެމްޕަސްތައް ކަމުގަިއވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ  ކެމްޕަހުގައާިއ ، ލ.ގަމު ކޭމްޕަހުގައާިއ، 

ގދ. ިތނަދޫ ކެމްޕަހުގައާިއ އަިދ އައްޑު އަތޮޅު ިހތަދޫ ކެމަޕަހުގަިއ ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތައް ކުިރއަށް ގެންދެިވފަިއވެއެވެ. ިމ ފެކަލްޓީިއން ިމއަހަރު 100 ކުިދން 

ދަސްވެިނ ވާނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

އޮފީސް ިހންގުނީ  ތަނަށް ކަނޑައެިޅފަިއވާ މަޤްޞަދް އޭގެ އެންމެ ފުިރހަމައަށް ޙާިޞލްވެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ތަނުގެ ިހންގުމުގެ އޮިނގަނޑު )އޮގަނަިއޒޭޝަނަލް 

ސްޓްރަކްޗަރ( ރާވާލެިވގެން ފެކަލްޓީގެ ފަންނީ އަިދ ިއދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފުިރހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާިއ އެކުގައެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ ިއން ިއންިތޒާމްކޮށް ިހންގާ/ ބަިއވެިރވެފަިއވާ ހަރަކާތްތަކާިއ ބަިއވެިރވެފަިއވާ ޖަލްސާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

ވަނީ  ދަިރވަރުންނަށް  ިކޔަވާ  ފެކަލްޓީގަިއ  ގުިޅގެން  އޮފީހާިއ  ޕެންޝަން  ސެޝަނެއް  މަޢުލޫމާތުިދނުމުގެ  ބެހޭ  ޕެންޝަނާ  އަހަރު  ވަނަ   2015  .1

ގެންދެިވފައެވެ. 

2.  2015 ވަނަ އަހަރު “އެހެން ރަިޙމެއްގަިއ ދަިރމަިއކުރުން – ދީނީ ނަޒަރަކުން” ިމނަމުގަިއ ޔުިނވަރިސޓީން ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ިޢލްމީ ފޯވަހީގަިއ 

ިމފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރިއން ވަނީ ހުށައެޅުންތަކެއް ހުށައަޅުއްވާ ދެއްވާފައެވެ. 
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3.   2015  ވަނަ އަހަރު ޔުިނވަރިސޓީއަށް ރައީސުލްޖުމުހޫިރއްޔާ އައްޔަންކުރެއްިވ ޗާންސްލަރ ޑރ މުހައްމުދު ލަތީފާިއ އަިދ ވަިއސް ޗާންސްލަރ ޑރ 

އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް އާިއ ދެބޭފުޅުން ފެކަލްޓީއަށް ިޒޔާރަތް ކުރައްވާ އެކަޑަިމކް އަިދ އެޑްިމން ގެ ބޭފުޅުންނާިއ ބައްދަލު ކުރައްވާ ތަޢާރަފުވެ ވަޑަިއގެންނެިވއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ޔުިނވަރިސޓީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް އައްޔަން ކުރެއްިވ ޑެިޕއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ ޑރ.މުއާިވޔަތު މުޙަންމަދު ިމފެކަލްޓީއަށް   .4

ިޒޔާރަތް ކުރައްވަިއ ފެކަލްޓީ ގެ އެކަޑެިމކް އަިދ އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް ސުޓާފުންނާިއ ބައްދަލުކުރައްވަިއ، ފެކަލްޓީއަށް ިދވާމާ ދަިތތަކާިއމެދު މަޝްވަރާކުރައްވަިއ، 

ފެކަލްޓީގެ ިއމާރާތް ބައްލަވާލެއްިވއެވެ. 

 

  

 

2015 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ިމފެކަލްޓީގެ އެޑްވަިއޒަރީ ކޮމެޓީގެ  2 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.  އެގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   .5

ކުިރއަށް އޮތް ދެއަހަރަށް އެޑްވަިއޒަރީ ކޮމެޓީގެ ިރއާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ޔުިނވަރިސޓީިއން  ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކޯސްތަކާިއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނާިއ ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްިދނުމަށް   .6

ިއންިތޒާމް ކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންދެިވ )ފަިހ ދުވަސް( ޕްރޮގްރާމުގަިއ ބަިއވެިރވެ ިޒޔާރަތް ކުރެއްިވ ފަރާތްތަކަށް ކޯސްތަކާިއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

  

2015 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް )އެފް.  .7

އަިއ.އެސް( އާިއ ރޭިޑއޯ އެޓޯލް ގުިޅގެން، “ިޢލްމީ ދަންމަރު” ގެ ނަމުގަިއ 

ިޢލްމީ  ފަށާފައެވެ.  ވަނީ  ޕޮރޮގްރާމެއް  ިސލްިސލާ  ދީނީ  ޚާއްޞަ  ވަރަށް 

ދަންމަރު ޕްރޮގްރަމް ގެ މަޤްސަދަކީ ިއޖްިތމާޢީ ގޮތުން ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން 

ިދވެިހރައްިޔތުންނަށް ފޮރުކޮށްދެވޭ  ިޢލްމީ، އަޚްލާޤީ އަިދ ިއޖުިތމާޢީ ގޮތުން 

ިދމާވެފަިއވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމެވެ. 

ޚާއްސަކޮށް ިމ ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9.00ން  10:00 

ށް ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ



ިދނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާިއ  ހަމަޖެިހފަިއވާ  ފެށުމަށް  ފެކަލްޓީގަިއ  ިމ  އަހަރު  2016ވަނަ  ނަމުގަިއ  ގެ  ޑޭ(  )އޯޕަން  އަހަރު  ވަނަ   2015  .8

ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ 2 ދުވަހަށް ކުިރއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ިމ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ިއސްލާމީ ކައުންސެިލން ިދނުމާިއ ، ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމަތު ިދނުމާިއ ، ފޯމު 

ފުރަިއިދނުމާިއ އަިދ އެހެިނހެން ބޭނުންވާ ިޚދުމަތްތައްވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެިވފައެވެ.

ޕީިޑ ޕްރޮގުރާމްތަކާިއ ދަތުރުތައް:

ބޭންކް                   ިއސްލާިމކް  މޯލްިޑވްސް  ބައްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތު  މަޢުލޫމާތުިދނުމުގެ  ިނޒާމާބެހޭ  ބޭންިކންގގެ  ިއސްލާމީ  އަހަރު  ވަނަ   2015  1-

)އެމް.އަިއ.ބީ(އާ ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް )އެފް.އަިއ.އެސް.( ގުިޅގެން ސެޕްޓެމްބަރ 12 ގަިއ ވަނީ ބާއްވަިއފައެވެ. އެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގަިއ 

ބަިއވެިރވެވަޑަިއގެންފަިއވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒްގެ އެކަޑަިމކް ސްޓާފުން ކަމުގަިއވާ ދީނީ ރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާިޞލްކުރައްވާފަިއ ިތއްބެިވ 

ލެކްޗަރަރިއންނާިއ އަިދ ިއތުރު ބައެއް ދީނީ ިޢލްމުވެރީންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގަިއ އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކުގަިއ ިކޔަވަިއދެއްވާ ިމފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަިއން ވެސް 

ިހމެިނވަޑަިއގަންނަވައެވެ.

-2  2015 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީގަިއ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެކަޑަިމކް އަިދ އެޑްިމން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކުރެިވގެން 2 ދުވަހުގެ ިރސާޗް ކުރާނެ ގޮތް 

ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ކުިރއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ިމ ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ކާިމޔާބު އަިދ އެހާމެ ފަިއދާކުރަިނިވ ޕްރޮގްރާމަކަށް 

ވަނީ ވެފައެވެ.

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 65



66 • ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް

 65 ނަމުގަިއ  ވޯކްޝޮޕް”ގެ  “ޖަނާޒާ  މަޢުލޫމާތުިދނުމުގެ  ގުޅޭ  ކަށުކަމާކެމީއާ  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ދަިރވަރުންނަށް  ފެކަލްޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2015  3-

ދަިރވަރުންނާިއ އެކު އެއްދުވަހުގެ ޝެޝަނެއްވަނީ ކުިރއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ިއންިޑއާގެ ވެިރކަންކުރާރަށް ިނއުިދއްލީގެ ޖާިމޢާ ިމއްިލއްޔާ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ސައުދީޢަރަިބއްޔާގެ ފަރާތުން ބޭއްިވ ކޮންފަރެންސަކާިއ،   4-

ވާރކްޝޮޕެއްގަިއ ިމފެކަލްޓީގެ ޑީން އައްޝަިއޚް ޢަލީޒާިހރު ިބން ސަޢީދު ޤާިސމާިއ ،ލެކްޗަރަރ އައްޝަިއޚް ިނމާލް މުހައްމަދާިއ ، ސީިނއަރ ލެޗްޗަރަރ ޑރ 

މުހައްމަދު ިޢޔާޟް ޢަބްދުއްލަތީފާިއ، އ.ލެކްޗަރަރ ހަސަން ލަތީފާިއ އަިދ އ.ލެކްޗަރަރ ޢަބްދުއްސަމަދު ޢަބްދުهللا ވަނީ ބަިއވެިރވެވަޑަިއގެންފައެވެ.
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ކޯސްތަކާިއ ދަިރވަރުން

2015
Faculty / centre

TotalMaleFemale
1418481937Centre for Open Learning

513165348Faculty of Arts

16904641226Faculty of Education

17314132Faculty of Engineering Technology

1188195993Faculty of Health Sciences

809526283Faculty of Hospitality  & Tourism Studies

841287554MNU Business School

384151233Faculty of Sharia & Law

601206395Faculty of Islamic Studies

761726165001Total

ދަިރވަރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު

*ބައެއް ފެކަލްޓީތައް/ސެންޓަރުތަކުގެ ޢަދަދުތައް ނުިހމެނޭ

2015
Course Name

TotalMaleFemale
391326Advance Certificate in Shari`ah & Law

21589126Bachelor of Laws

251411Bachelor of Shari`ah & Law (PT )T
Graduate Certificate in Law

Graduate Certificate in Shari`ah

963165Diploma in Shari`ah & Law

Diploma in Justice Studies

945Master of Arts in Shari`ah

384151233Total

ވަިކވަިކ ފެކަލްޓީތަކުގެ އެންރޯލްމެންޓް

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
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2015
Course Name

TotalMaleFemale
0BTEC ND in HCIO

101BTEC ND in Trav & Trsm

936BTEC ND Hospitality
321517Bachelor of Business in Trsm Mngmnt

963BSc in Culinary Arts Management

13310BSc in Hotel & Resort Management

70682Certificate 3 Housekeeping Operations
31292Certificate 3  Food & Bev Operations
28523Certificate 3 Patisserie
0Certificate 3  Accom Operations
101Certificate 3  Food & Drinks Service

19515045Certificate 3  in Front Office Operations
0Certificate 3  in Pastry & Bakery
30237Certificate 3  in Tour Guiding
351520Certificate 3  in Culinary Arts
1247351Diploma in Hospitality Management
1348846Diploma in Trsm Management
1468Bachelor of Trsm Management
32824Bachelor of Hospitality Management
1569AC in Hospitality & Tourism Studies
862Bachelor of International Hospitality Management
17125Bachelor of International Tourism Mangement
11101Master of Hospitality Mangement

809526283Total

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓަިލޓީ އެންޑް ޓޫިރޒަމް ސްޓަޑީޒް
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2015
Course Name

TotalMaleFemale
701753Certificate 3  in Arabic Language
843153Advance Certificate in Islamic Studies

21516Diploma in Teaching Islam
20561144Bachelor of Islamic Studies

511635Bachelor of Teaching Islam

1367Master of Arts in Islamic Studies

1577087Diploma in Arabic Language

601206395Total

 ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް

2015
Course Name

TotalMaleFemale
190217AC in Library & Information Services
10010Dip in Library & Information Services

22517Diploma in Journalism
22677149Bachelor of Arts Dhivehi Language

21813Master of Dhivehi Language & Culture

932964Adv Certificate in Language Use

21615Bachelor of Arts in Journalism

742945Bachelor of Psychology

27918BA in Political Sci & International Rel

513165348Total

 ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
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2015
Course Name

TotalMaleFemale
0Adv Certificate in Isl & Administration
0Advanced Certificate in Accounting

20416Advanced Certificate in management
0Advanced Diploma in Accounting

0Advanced Certficate in IT

23681155Bachelor of Accounting & Finance

0Bachelor of Information Technology

18963126Bachelor of  Business

0Certificate 3 in Clerical Studies

0Chartered Accountancy

0CIMA

1324983Diploma in Accounting

1156Diploma in Business

16451113Diploma in Information Technology

682939Bachelor of HRM

20416Bachelor of Marketing

0Cert 3 Public Accounting

110AAT Certificate in Accounting

841287554Total

އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލް
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2015
Course Name

TotalMaleFemale
404Advanced Cert in Pmr Health Care
35134Advanced Certificate in  Counselling

0Advanced Certificate in Family Health
13015115Advanced Diploma in Nursing

1071295Advanced Certficate in  Pharmacy

633Advanced Certficate in  SSW

0Advanced Certficate in  Midwifery

817Advanced Diploma in  Midwifery

0Advanced Diploma in  Crit Care Nursing

0Bachelor of  HSc (HSM)T

1323399Bachelor of Primary Health Care

0Bachelor of Nursing - Conversion

14434110 Bachelor of Nursing

35332 Bachelor of Medical Laboratory Tech

0Certificate 3 in Social Services Work

0Certificate 3 in Pharmacy

721260Diploma in Med Lab Tech

39156335Diploma in Nursing

202Diploma in Nursing (Conversion)U

47839Diploma in Pharmacy

36630Diploma in Primary Health Care

0Diploma in Primary Health Care (Conv1)U

101Diploma in Primary Health Care (Conv3)U

0Diploma in  Midwifery

18216Diploma in  Counseling

1266Master of Nursing

835Master in Public Health

1188195993Total

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް
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2015
Course Name

TotalMaleFemale
0AC in Desalination Sys Operation & Maint
0AC in Power Sys  Op & Maintenance

615AC in Elctrcl & Elctrnc Engineering
0AC in Electrical Engineering

0AC in Electronics Engineering

14140AC in Engine Repaire & Maintenance

0AC in Machining & Mechanical Ftngs

0AC in Refrigeration & Air Con

0AC in Welding & Metal Fabrication

0Diploma in Civil Engineering

0Advanced Cert in Wdn & FbGls Bt Bldng

0Advanced Diploma in Civil Engineering

462026Bachelor of Arts in Architectural Design

56560Certificate 3 in Electrotechnical Tech

0Certificate 3 in Frntr Carptry & Joinery

1111Certificate 3 in Welding & Sheet Metal

19190Certificate 3 in Engine R&M

0Diploma in Architecture

0Diploma in Building ConstructionU

550Diploma in Electronics Engineering

0Diploma in Mechanical Engineering

0Diploma in Electrical & Electronics Engn

16151Bachelor of Civil Engineering

17314132Total

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޮލޮޖީ 
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2015Course Name TotalMaleFemale
41932Advanced Diploma in Teaching Primary

936Advanced Diploma in Teaching S

482226Foundation Program for Ad in Teach-Pri

0Diploma in Special Education

30822Diploma in Early Childhood Education

21138173Bachelor of Education - Primary

422Diploma in Teaching Dhivehi Language

25916BA in Teaching Eng as a Foreign Lang

0 Bachelor of Environment Management

0Diploma of Teaching - Middle School

431Diploma of Teaching - Secondary

15431123Diploma of Teaching - Primary

24258184Bachelor of Teaching - Secondary

615AD in Teaching Dhiv Language

13112Bachelor of Ed in Eng Lang & Literature

331320BEd Secondary (Mathematics)

39534Bachelor of Education in Dhiv Islam

572532 Masters of Education

202PhD in Education

817AD in Education (Early Childhood) 

0Advance Diploma in Special Education

1174968PgD in Education (Dhivehi) 

261115PgD in Education (English) 

31427Bachelor of Teaching - Primary

0Bachelor of Teaching - Primary (PT) 

1182791BEd Dhivehi Language & Lit

481335BEd in Early Childhood (Honours) 

642BEd in health & Physical Education

0Bachelor of Education - Primary

13310B Teach Seconday

808BEd - Secondary

25025BEdP - SE

17017BEdS  Eng  & Lit

74569BEd - P (PT) 

707BTch-P Special Educ

246107139Dip Teach Primary (Islam/ Dhivhei/ Quran )

281216Master of Education (Leadership) 

16904641226Total

ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން
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2015
Course Name

TotalMaleFemale
AC in Primary Teaching

1315279AC in  Management

0AC in Human Resource Management

431528Diploma in Teching Dhivehi Language

25916Diploma in Early Childhood Education

844Diploma in School Management

1063967Diploma in Teaching Islam

0Postgraduate Certificate in Education

881969Bachelor of Nursing

351817Bachelor of Primary Education

291811Master of Arts in Socail Policy

496125371English for Further Studies

0BEd in Dhivehi Language & Literature

17107Diploma in Business

512526Diploma in Judicial Administration

672839B Ism Tching

202BEd in EC (Honours)

22996133Dip Teach Primary

912368Dip Teach Primary

1418481937Total

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރިނންގ 
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ގްރެޖުއޭޓުންގެ އަދަދުތައް

Sep15Mar-15
Faculty / Course

TotalFMTotalFM
Faculty of Arts

22017134Advanced Certificate in Language Use (Male`)1

110550 Advanced Certificate in Library &  Information Services (Male`) 2

1477 Advanced Certificate Language Use (Thinadhoo Campus) 1

770 Advanced Certificate Language Use (Hithadhoo Campus) 2

321 Advanced Certificate Language Use (Kulhudhuffushi Campus) 3

550Diploma in Journalism (Male`)6

4311266Bachelor of Arts in Journalism (Male`)3

23167Bachelor of Arts in (Dhivehi Language) (Male`)8

110Master of Dhivehi language & Culture4

871866125Total

Faculty of Education

880871Diploma in Early Childhood Education (Male`)1

330Diploma in Early Childhood Education (Hithadhoo Campus)2

880Diploma in Early Childhood Education (Thinadhoo Campus)3

660Diploma in Early Childhood Education (Kulhudhuffushi Campus)4

110220Diploma of Teaching- Middle School (Male`)2

110330Diploma of Teaching- Primary (Male`)3

220Diploma in Special Education (Male`)4

220981Advaced Diploma of Teaching Primary (Male`)5

101Advaced Diploma of Teaching Secondary (Male`)6

22046388
 Advaced Diploma of Teaching Secondary (Dhivehi Language)
(Male`)7

110Advaced Diploma of Teaching Primary (Kulhudhuffushi)12

330Diploma of Dhivehi Language & Literature (Kulhudhuffushi)5

523Diploma of Dhivehi Language & Literature (GAN)6

330Diploma of Dhivehi Language & Literature (Male`)7

110Diploma of Teaching Primary (Kulhudhuffushi)9

5501082Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Langauge (Male`)8

66012102Bachelor of Education Primary (Male`)9

1818012102Bachelor of Teaching Primary (Male`)10
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23176382414Bachelor of Teaching Secondary (Male`)11

14140Bachelor of Teaching Primary (Thinadhoo)16
30255Bachelor of Teaching Primary (Kulhudhuffushi)18

29290Bachelor of Teaching Primary (Hithadhoo)19
660Bachelor of Teaching Primary - Dhi/ Islam/ Qur (Male`)20

1376Postgraduate Diploma in Education - English (Male`)23

14122Postgraduate Diploma in Education - Dhivehi (Hithadhoo)24

271710Postgraduate Diploma in Education - Dhivehi (Thinadhoo)25

381622Postgraduate Diploma in Education - Dhivehi (Male`)26

221012Postgraduate Diploma in Education - Dhivehi (Kulhudhuffushi)27

1129Postgraduate Diploma in Education - Dhivehi (Gan Campus)28

32116133Masters of  Education (Male`)12

3032277616513134Total

Faculty of Engineering Technology

707101Certificate 3 in Welding & Sheet Metal (Kulhudhuffushi)1

909Certificate 3 in Engine Repair & Maintenance (Kulhudhuffushi)2

14014707Certificate 3 in Electro- technical Technology (Male`)3

1028Bachelor of Arts in Architectural Design (Male`)4

40238808Total

Faculty of Health Sciences

110C3 Pharmacy (Male`)1

303660Advanced Certificate in Social Service Work (Male`)1

18162Advaced Certificate in Nursing (Gan Campus)2

27270Advaced Certificate in Nursing (Thinadhoo Campus)4

17170Advaced Certificate in Nursing (Hithadhoo Campus)5

2321214131Advaced Certificate in Pharmacy (Male`)3

660Advaced Certificate in Pharmacy (Hithadhoo)7

110770Advaced Certificate in Couselling (Male`)4

101Advaced Certificate in Primary Health Care (Male`)3

1082862Diploma in Medical Laboratory Technology (Male`)5

12111Diploma in Couselling (Male`)10

10100Diploma in Pharmacy (Male`)6

651761Diploma in Primary Health Care (Male`)7

1818050491Diploma in Nursing (Male`)8

990Diploma in Nursing (Thinadhoo Campus)9

11014140Diploma in Nursing (Kulhudhuffushi Campus)10

770Advanced Diploma in Midwifery11

88012120Bachelor of Nursing (Male`)12

22166541Bachelor of Primary Health Care (Male`)13

136120161871798Total
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Faculty of Hospitality & Tourism Studies
110C3 in Culinary Arts (Male`)1

202C3 in Food & Beverage Operations (Male`)1
30314014C3 in Front Office Operation (Male`)2
312C3 in Front Office Operation (Hithadhoo)3

404404C3 in HouseKeeping Operation (Male`)4

202303C3 in Tour Guide (Male`)5

312Diploma in Hospitality Mangement (Male`)8

110Diploma in Tourism Mangement (Male`)9

624211BTEC National Diploma in Travel & Tourism (Male`)10

422725BTEC National Diploma in Hospitality (Male`)11

312642Bachelor of Business Tourism Management (Male`)12

303Bachelor of Business Tourism Management (Hithadhoo)13

211Bachelor of Business Tourism Management (Kulhudhuffushi)14

211202Bachelor of Science in Culinary Arts  Management (Male`)15

101633Bachelor of Science inHotel & Resort  Management (Male`)16

391029451134Total

Faculty of Islamic Studies

422651Certificate 3 in Arabic Languages (Male`)1

211Certificate 3 in Arabic Languages (Thinadhoo Campus)2

202220Certificate 3 in Arabic Languages (Kulhudhuffushi Campus)3

440Certificate 3 in Arabic Languages (Gan Campus)2

5141367Advanced Certificate in Islamic Studies (Male`)4

211Advanced Certificate in Islamic Studies (Hithadhoo Campus)6

716Advanced Certificate in Islamic Studies (Gan Campus)4

110514Advanced Certificate in Islamic Studies (Thinadhoo Campus)5

202312Diploma of Teaching Islam (Male`)6

550Diploma of Teaching Islam (Hithadhoo Campus)8

413Bachelor of Teaching Islam - Honours (Male`)7

312Bachelor of Islamic Studies - Honours (Male`)8

1899Bachelor of Teaching Islam (Male`)9

835Bachelor of Islamic Studies (Male`)9

23716733835Total

MNU Business School

110101Advanced Certificate in Management (Male`)1

4311165Diploma in Business (Male`)2

321Diploma in Business (Hithadhoo)3

963271314Bachelor of Business (Male`)4

743853Bachelor of Accounting & Finance (Male`)5

24168472423Total
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Faculty of Science
936321Diploma in Information Technology (Male`)1
202Diploma in Information Technology (Kulhudhuffushi Campus)2

404404Diploma in Information Technology (Hithadhoo Campus)3
50517611Bachelor of Environmental Management (Male`)4

413918Bachelor of Information Technology (Male`)5

2442033924Total

Faculty of Shari`ah & Law

541202Advanced Certificate in Shariah & Law (Male`)1

101Advanced Certificate in Shariah & Law (Kulhudhuffushi)2

1129Diploma in Shariah & Law (Male`)4

110231211Bachelor of Law (Male`)1

312Master of Arts in Shariah (Male`)6

65140150Total

Center for Open Learning

220Advanced Certificate in Human Resources Mnagement (Thinadhoo)1

413Advanced Certificate in Human Resources Mnagement (Male`)2

271017Diploma of Teaching Dhivehi Language (Male`)6

16106Diploma of Teaching Dhivehi Language (Kulhudhuffushi)8

17116Postgraduate Certificate in Education (English) (Male`)11

14104Postgraduate Certificate in Education (Dhivehi) (Male`)12

413
Advanced Certificate in Human Resources Mnagement (Ga.Vilin-
gilli)1

101101
Advanced Certificate in Human Resources Mnagement (HDh.
Kulhudhuffushi)1

211220Advanced Certificate in Management (Male`)1

220110Diploma in Early Childhood Education (Kulhudhuffushi)2

211752Diploma in Teaching Dhivehi Language (Male`)3

303Diploma in School Management (Male`)4

761Diploma in Teaching Islamic Studies (Thinadhoo)5

1082220Diploma in Teaching Islamic Studies (Kulhudhuffushi)6

13103Diploma in Teaching Islamic Studies7

220Diploma in Early Childhood Education (Male`)8

4631159354216Total

649429220777522432Total
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މުވައްޒަފުން 
މަޤާމް ިނސްބަތްވާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރތަކުގެ އެކަޑެިމކް މުވައްޒަފުން

Academic staff of Faculties/ Centers by New Rank

TotalsC,VC,DVC,RG& HeadsSenior LecturerLecturerAssociate Lecturer
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556145565000000010008CA

43421110000021211111CMS

17171310111000001111985532COL

4643484311105555332629277111311FE

12913801100000214110787FET

35313730111022222014171312141715FHS

2121221811100000996141111154FHTS

191110611103011116424443FA

2023171111100400333116151310FIS

1920222211100300161215724615FMC/BS

1611171111104132761064333FSL

989000-000-431-558-Fndn

221000-111-11--000-PRC

11100011-00--76--33--FS

236214219175151616515161210126991008180839179Total
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އެހެން ިގންިތތަކުގެ މުވައްޒަފުން
Other Categories

Totals
 C,VC,DVC,RG&

Heads
Senior LecturerLecturer

 Associate
Lecturer

To
ta
l

M
al
e

Fe
m
al
e

To
ta
l

M
al
e

Fe
m
al
e

To
ta
l

M
al
e

Fe
m
al
e

To
ta
l

M
al
e

Fe
m
al
e

To
ta
l

M
al
e

Fe
m
al
e

532532000000000CA

440110000220110CMS

17891100001138541COL

46133310150533924743FE

12930000002021091FET

359261012022071312210FHS

217141010009361147FHTS

1971211032111110431FA

2019111000033016151FIS

1912711000016106211FMC/BS

16115110440725440FSL

927000000413514Fndn

202000101101000PRC

1156101000743312FS

236109127159615691264581804931Total



ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ިރޕޯޓް • 83

ފަިއސާއާ ބެހޭ ިހސާބުތައް
އާމްދަނީ

INCOME BY COST CENTRES 2015

2015Cost Centre TotalOthersFees
6,659,387.4538,078.756,621,308.70FMC

2,326,967.151,684,061.15642,906.00CA

9,032,468.6212,080.009,020,388.62FE

1,389,965.2519,223.251,370,742.00CMS

3,786,266.80111,123.803,675,143.00FHTS

6,239,616.121,118,449.125,121,167.00FHS

2,850,752.271,295.002,849,457.27COL

1,001,550.0056,200.00945,350.00FET

2,893,938.00112,641.002,781,297.00FSL

3,157,847.957,005.003,150,842.95FA

2,884,480.507,370.002,877,110.50FIS

---CDLH

1,440,967.001,110.001,439,857.00FSc

524,884.69524,884.69-Atoll Campuses

44,189,091.803,693,521.7640,495,570.04Total

ބަޖެޓާިއ ޚަރަދު
Revenue as a Percentage of Realized Recurrent Budget 2015

2015Cost Centre Revenue as a %RevenueRecurrent Expenditure
52%6,659,387.4512,914,581.06FMC

28%2,850,752.2710,031,420.88COL

35%1,389,965.253,966,992.93CMS

36%3,157,847.958,653,846.35FA

25%3,786,266.8015,352,290.08FHTS

37%6,239,616.1216,927,795.25FHS

34%2,893,938.008,502,797.75FSL

6%2,326,967.1536,065,690.70CA

44%9,032,468.6220,594,199.10FE

16%1,001,550.006,248,246.93FET

30%2,884,480.509,468,092.97FIS

23%1,440,967.006,301,857.53FSc

4%524,884.6913,295,994.29Atoll Campuses

0%-5,167,480.49NLL

0%--CDLH

25%44,189,091.80173,491,286.30Total




