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އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ފެށުން

`

الَحْمُدهلل َرِب لَعاَلِمين  اَصالُت َوَساَلم علي َسِيِدَنا ُمَحَمٍد اْشَرِف 

اْلُمُرَسِلين َوَعلئ اِله َوَاْسحابه َاْجَمِعْين.

ކީރިތިވަންތަ މާތްهللاގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.  ކައު އިތުރު ރަސޫލާ އާއި 

އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. 

ހަމްދާއި  ކިބަފުޅަށް  ގެ  هللا  ކީރިތި  ވެރި  ނިއުމަތްތަކުގެ  އެންމެހާ 

ފޮނުއްވި  އެކަލާނގެ  ދެއްކެވުމަށް  ތެދުމަގު  އިންސާނުންނަށް  އަދި  ޝުކުރުކުރަމެވެ. 

ރަސޫލާ  އުއްމަތުގެ  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ރަސޫލުންނަށް،  ނަބީންނާއި  އެންމެހާ 

މުހައްމަދު ނަބީކަލޭގެފަނުންގެ މައްޗަށް ސަލަވާތާއި ސަލާން ލެއްވުން އެދި ދުއާކުރަމެވެ. 

ފަށްކުރަމެވެ. މައްޗަށް  އަސްހާބުންގެ  އާލުންނާއި  ކަލޭގެފާނުންގެ  އެ  އެދުއާ  އަދި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި، އަދި މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުޅައުމުގައި، 

އެ  އަހަރެކެވެ.  ކުރެވުނު  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ވެސް  ވަނައަހަރަކީ   2016

ދިވެހި  ބޮޑެވެ.  މަދަދުވެރިކަން  ދައުލަތުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް،  މި  ވެސް  އަހަރު 

އެއްބާރުލެއްވުންތަކަށްޓަކައި  ދެއްވި  އެހީފުޅުތަކަށްޓަކަޔާއި  ދެއްވި  ސަރުކާރުން 

ތަޢުލީމާ  މަތީ  ޔާމިންއަށާއި  ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބްލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި 

ބެހޭ ވަޒީރު އޮނަރަބްލް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމަށާއި އެންމެހާ ވަޒީރުންނަށް، ވަކިން 

ޚާއްޞަކޮށް، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް، މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މިހާރުގެ  ޖިހާދަށާއި،  ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބްލް  ނާއިބު 

އެހެންމެ،  ހަމަ  ދަންނަވަމެވެ.  ޚާއްސަ ޝުކުރެއް  މުނައްވަރަށް  އަހްމަދު  އޮނަރަބްލް 

ވެރިން،  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތިއްބެވި،  ފަހަތުގައި  ކާމިޔާބީތަކުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މި 

ވައިސް  ޑެޕިއުޓީ  އާއި  ޝަރީފް  ފަވާޒް  ޢަލީ  ޑޮކްޓަރ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް 

ޗާންސެލަރުނަށް، އަދި ޑީނުންނާއި، މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނާއި އެންމެހާ އުސްތާޒުންނާއި 

ދަންނަވަމެވެ.   ޝުކުރު  ނެތް  ހިފެހެއްޓުމެއް  މުއައްޒިފުންނަށް  އިދާރީ  އެކިއެކި 

އިސްލާމީ  މިނިވަން  ފުރިހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2016

ރޮނގުތަކުން  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމުގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ 

ތަރުބިއްޔަތަށާއި،  ހެޔޮ  އާބާދީގެ  ދިވެހި  ތަރައްޤީކުރުމާއި،  ވަސީލަތް  އިންސާނީ 

ހުނަރުވެރިކަމާއި،  ފަންނުވެރިކަމާއި،  އިލްމުވެރިކަމާއި،  ފިކުރުވެރިކަމާއި، 

ގިނަގުނަ  ފެތުރުމަށް  އިލްމު  އިލްމުއުފެއްދުމަށާއި  ކުރިއެރުވުމަށާއި،  ދިރާސާވެރިކަން 

އަދި،  ހާސިލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނޑިތަކެއް  ނޑުދަ ލަ ކުރެވި  މަސައްކަތްތަކެއް 

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށާއި، މުޖުތަމައުގެ ލާބައާއި މަންފާއާށް، އަދި ރާއްޖޭގެ 

ލަފާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ދިރާސާކުރުމާއި،  ބޭނުންވާ  ފަންނުތަކަށް  ރޮނގުތަކާއި  އެކި 

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ ގެ މަސައްކަތް 9 ފެކަލްޓީއަކާއި 

 13 ކެންޕަހަކާއި   4 ހިސާބުގައިވާ  އެކި  ރާއްޖޭގެ  އަދި  މަރުކަޒަކުން،    3

ޚިދުމަތް  އަދި  ދެވިފައިވެއެވެ.  ޚިދުމަތްތައް  ސެންޓަރެއްގައި  ލާނިން   / އައުޓްރީޗް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޕޮލިކޮމް އާއި އިންޓަނެޓުގެ ވާސަތާތައް ބޭނުންކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

އެކި  ނޑުމެން،  އަޅުގަ އައިއިރު،  ދަތުރުކޮށްފައި  މިހިސާބަށް  ދިވެހިރާއްޖެ 

ގެނައީ  މިހިސާބަށް  އިގުތިސޯދު  ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟  ކުޅައީ  ކަން  މައިދާންތަކުގައި 

ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތައުލީމީ ގޮތުން، ހިނައި ތޯހިރުވާން ދަސްކުރުން މުގައްރަރަކަށް 

އޮތް ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދު ޕީއެޗްޑީއާ ހަމައަށް ތައުލީމު ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.  

ހިމާޔަތްކޮށްދީ  އަސާސްތައް  ޤައުމުގެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އިސްލާމްދީން  މާތްވެގެންވާ 

ދިވެހިންގެ އަމާންއޮމާން އެކުވެރި ދިރިއުޅުން އަދި ރީތި ސަގާފަތް ބައްޓަންކޮށްދިންގޮތް 

އިރުން  ފެށިގެން  ގަރުނުން  ސޯޅަވަނަ  ޖެހެއެވެ.  އެނގެން  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މި 

ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުން އިރަށް، އިރުވައި އޮޔާއި ހުޅަނގު ވިއްސާރަ ފަދައިން، އައި 

ނޑުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ފެތި ގޮތް ވެސް އެނގެން ޖެހެއެވެ.  އޮޔާއިވަޔާއެކު އިންޑިޔާ ކަ

ހަމަ އެއާއެކު، ކުރިމަގުގައި އެ އޮއިވަރުތައް އޮތްގޮތަށް ދުރުމިއަޅަން ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ނޑުމަހުގެ  ކަ ރޯނާއި  މާވަހަރާއި  އިގުތިސޯދަކުން  ފައިސާބޮލީގެ  ޖެހެއެވެ.  އެނގެން 

އިގުތިސޯދަކަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އިގުތިސޯދަކުން  ނޑުމަހުގެ  ކަ އިގުތިސޯދަކަށް، 

ފިރިގެން މި ދިއީ ވެސް ކިހިނެތްކަން އިލްމީ ހަމަތަކަކުން ބަލައި ލެވެން ޖެހެއެވެ. 

ސިނާއަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  ގޮތާއި،  ބަދަލުވަމުންދާ  ދުނިޔެ  ކުރިމަގުގައި  އަދި 

ހުރި  ރާއްޖޭގައި  އެކަމަކު،  ކުޑަކަމާއި،  ރާއްޖޭގެ  އަދި  ގޮތް،  އިންގިލާބުވަމުންދާ 

ކަންކަމުގެ  މި  މަގާމާއި،  އިސްތިރާޖީ  ރާއްޖޭގެ  ވަސީލަތްވެރިކަމާއި،  އާރުވެރިކަމާއި، 

މަންފާ ހާސިލުކުރެވޭނެ އުކުޅުތަކާއި، އެ ކަންކަމަށް ތަރަހަކޮށްގެން 21 ވަނަގަރުނުގައި 

އަންނާންހުރި ސިނާއަތްތަކަށް ގައުމު ވާސިލުކުރުމަށް، ދިވެހިން ގެ ހުށިޔާރު ގާބިލު 

“ސުމާޓު” ސަފު ނެރޭނީ ކިހިނަކުންތޯ މި ޔުނިވަރސިޓީން ބަލަން ޖެހެއެވެ. ދިވެހިންގެ 

ރީތި އަހުލާގަކީ އެ ހުރިހާކަމެއް ޖަރީކުރާނެ ގަހަނާ ކަމުގައި ހަދާނެ އިލްމީ ހަމަތައް 

ވެސް، ތަރުބަވީ ގޮތްތައް ވެސް، ހަމަ މި ޔުނިވަރސިޓީން ހޯދައި ބަލަން ޖެހެއެވެ. 

އެންމެހާ  ދައުލަތުގެ  ޓަކައި  ކަންކަމަށް  ދެންނެވުނު  ޔުނިވަރސިޓީއެވެ.  ޤައުމީ  މިއީ 

ފަރާތްތަކުން އިސް ނަންގަވައިގެން ކުރައްވާ ކަންކަމުގައި ދިރާސީ، ފިކުރީ، އިލްމީ، 

ފަންނީ ބައިވެރިވުމާއި، އެކިއެކި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގައި މަދަދުވެރި 

އެކަންކަން  ހުންނަންޖެހެއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގައި  މި  ގާބިލުކަން  ދެވޭނެ  އެއްބާރުލުން 

އިރާދަފުޅުން،  ގެ  هللا  ކީރިތި  ވާންޖެހެއެވެ.  ސިޔާސަތުކަމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މި 

2017 ވަނަ އަހަރަކީ އެކަންކަމުގައި އިތުރު ކުރިއެރުން ހާސިލުކުރާނެ އަހަރެކެވެ. 

ގެންދާ  ކުރަމުން  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަންތީގެ  މަތީ  ދިވެހިންނަކީ  ލައްވަވައި،  ދަރުމަ  هللا  ކީރިތި  މައްސައްކަތުގައި 

ހާސިލުކޮށްގެން  މަންފާ  ހެޔޮ  އޭގެ  ލިބިގެންވާ،  ސިފަ  އިލްމުން  ފިކުރާއި 

އާމީން!   ދުއާކުރަމެވެ.  އެދި  ލެހެއްޓެވުން  އަދި  ލެއްވުން  ބަޔަކުކަމުގައި  ތިބޭ 

27 ފެބްރުއަރީ 2017 

                         މުހައްމަދު ލަޠީފު )ޑރ(

                       ޗާންސެލަރ

2 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



`

علي  َوَساَلم  اَصالُت  لَعاَلِمين   َرِب  الَحْمُدهلل 

َسِيِدَنا ُمَحَمٍد اْشَرِف اْلُمُرَسِلين َوَعلئ اِله َوَاْسحابه 

َاْجَمِعْين.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2500 އަށްވުރެ ގިނަ 

އެކިއެކި  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ވަނީ  ދަރިވަރުން 

ހާސިލުކޮށްފައެވެ.  ސެޓްފިކެޓް  ފުރިހަމަކޮށް  ކޯސްތައް 

ވަނަ   2016 ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަހަރުވެސް ވަނީ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 

މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީގައި 

އުސްއަލިތައް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ބައެއް  މުހިއްމު  ހިންގި 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް

ދާއިރާތަކަށް  އިޤްތިޞާދީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  ޤައުމުގެ 

ތަޢާރުފުކުރުމަށް  ކޯސްތަކެއް  އާ  ބޭނުންވާފަދަ 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރަމުންގެންދާ  ޔުނިވަރސިޓީން 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް މާސްޓަރ އޮފް 

އެސެސްމަންޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން، މާސްޓަރ އޮފް 

ލޯސް އަދި މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ބައިވެރިވި  މިކޯސްތަކުގައި  ފަށައި  ކޯސްތައް  ފަދަ 

މީގެ  ފަށާފައެވެ.  ކިޔަވައިދޭން  ވަނީ  ދަރިވަރުންނަށް 

އެޕްލައިޑް  އިތުރުން  އެޑިޔުކޭޝަންދާއިރާގެ  އިތުރުން 

ކޯހަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ދާއިރާއިން  ލިންގުއިސްޓިކްސްގެ 

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ބެޗްލަރ އޮފް 

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައެންސާއި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް ގެ 

ބިކޯކާ  އިޓަލީގެ  އިތުރުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ކަރިކިޔުލަމް 

މެރިން  އިން  މާސްޓަރ  ގުޅިގެން  ޔުނިވަރސިޓީއާ 

ސައެންސް ކޯހެއްވެސް މިދިޔަ އަހަރުވަނީ އެކުލަވާލައި 

ނިންމާފައެވެ. 

ތަމްރީންކުރުމުގެ  ޓީޗަރުންގެ  ދާއިރާގައި  ތަޢުލީމީ 

ފެންވަރަށް  ޑިގްރީ  ޓީޗަރުން  މުހިއްމުކަމަށްބަލައި، 

މިނިސްޓްރީ  މަޤްޞަދުގައި  ތަމްރީންކުރުމުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  އެޑިޔުކޭޝަނާއެކު  އޮފް 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް 

ވަނީ ފެށިފައެވެ. 

ތަޢުލީމު  ހިސާބަކުން  ތިބި  ދަރިވަރުން 

އައުޓްރީޗް  އިތުރު  ހާސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ފ.  ކުޑަހުވަދޫ،  ދ.  ގޮތުގައި  ސެންޓަރުތަކެއްގެ 

ނިލަންދޫ، އަދި ށ. މިލަންދޫ ގައި ވަނީ މިދިޔައަހަރު 

ފޯރުކޮށްދޭ  ޔުނިވަރސިޓީން  އަދި  ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ބައެއް ކޯސްތައް ވަނީ ކެމްޕަސްތަކުގައި 

ފަށާފައެވެ. 

އިތުރުން  ކޯސްތަކުގެ  ޢާންމު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނެވިން  ބޭނުންވާ  ދާއިރާއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް 

މެރިޓައިމް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި 

ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  އިސްނަންގަވައިގެން  ސްޓަޑީޒުން 

ސަރަހައްދުގައި ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސްތަކެއް ވަނީ 

ހިންގަން ފަށާފައެވެ. 

ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެހީގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި 

ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު  ކިޔެވުމުގެ  ދަރިވަރުންގެ 

މިގޮތުން  އަހަރުކުރެވުނެވެ.  މިދިޔަ  މަސައްކަތްތަކެއް 

ލަރނިންގ  އޮންލައިން  ފެކަލްޓީތަކުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ފުޅާކޮށް  ބޭނުންކުރުން  ސިސްޓަމެއް  މެނެޖްމަންޓް 

ޓަރންއިޓްއިން ފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ ވަނީ ބޭނުންކުރަން 

އޮންލައިން  ހުރި  ލައިބްރަރީގައި  އަދި  ފަށާފައެވެ. 

ލެކްޗަރަރުން  ދަރިވަރުންނާއި  ޖަރނަލްތަކަށް 

ވަނީ  ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 

ހިންގާފައެވެ. 

ރަނގަޅުކޮށް  ޚިދްމަތްތައް  ދަރިވަރުންގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުން

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ޚިދްމަތްތައް  ދަރިވަރުންގެ 

ސޮފްޓްވެއަރގެ  ބަލަހައްޓާ  މަޢުލޫމާތު  ދަރިވަރުންގެ 

ލާމަރުކަޒީ  ކެމްޕަސްތަކުން  ފެކަލްޓީތަކާއި  އެހީގައި 

އުސޫލުން ބައެއް ޚިދްމަތްތައް ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމުގެ 

މަސައްކަތްވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފަށާފައެވެ. 

އަދި ބައެއް ކެމްޕަސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ 

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  ކްލާސްރޫމްތައް  ލެބްތަކާއި  އިތުރު 

ވަނީ އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައެވެ. 

މަސައްކަތްތައް  އެތެރޭގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އިންޓްރާނެޓް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި 

ލިބޭގޮތްވަނީ  ކެމްޕަސްތަކަށްވެސް  ތަރައްޤީކޮށް 

ހަލުވި  އިތުރުން މަސައްކަތް  މީގެ  ހަމަޖއްސައިފެއެވެ. 

ކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ކަހަލަ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް 

ހަމަޖައްސައި،  އިންތިޒާމުކުރެވޭގޮތް  މަސައްކަތް 

ސިސްޓަމެއް  މެނެޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އާ 

ތަޢާރުފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  ހިންގުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުޅި 

އެގްޒެމިނޭޝަންސް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މިދިޔަ 

ކޮންޓްރޯލަރ، ޑީން އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސް އަދި ޑީން އޮފް 

މަޤާމުތަކަށްވަނީ  މި  އިތުރުކޮށް  މަޤާމު  ގެ  ރިސަރޗް 

ބިޒްނަސް  އިތުރުން  މީގެ  ހަމަޖައްސާފައެވެ.  ބޭފުޅުން 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ – ޤައުމުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 3



ޔުނިޓު  އެ  އެކްޓިވޭޓްކޮށް  ޔުނިޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ހެޑްކުރާނެ މުވައްޒަފަކުވެސް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ. 

ކުރިއެރުމާއި  ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ކާމިޔާބީ

ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

އެކި  ބައިވެރިވެގެންނާއި  މުބާރާތްތަކުގައި  އެކިކަހަލަ 

ވަނަތައް  އެކި  ވަނީ  ކުރިމަތިލައްވައިގެން  އެވޯޑްތަކަށް 

 2 ޔުނިވަރސިޓީގެ  މިގޮތުން  ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 

މުވައްޒަފަކު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ 

ޓީމުތަކުން  ދަރިވަރުންގެ  ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  އިނާމު 

ބައިވެރިވެ އިންޓަރ ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖް ބާސްކެޓް 

ބޯލް ފިރިހެން ޓީމާއި އިންޓަރ ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖް 

ވޮލީބޯލް ފިރިހެން އަދި އަންލެހް ޓީމާއި ރޭޑިއޯ ބަހުސް 

ޔުނިވަރސިޓީން  މި  ވަނީ  ޗެމްޕިއަންކަން  މުބާރާތުގެ 

އެންޑް  ހޮސްޕިޓޭލިޓީ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 

ޔަންގް  ވަނީ  ދަރިވަރަކު  ގެ  ސްޓަޑީޒް  ޓޫރިޒަމް 

އޭޝިޔާ  ހޮޓެލް  މުބާރާތުގައާއި  އޮލިމްޕިއާ  ޝެފް 

ބައިވެރިވެ  ޗެލެންޖްގައި  ކަލިނަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ސައެންސްގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހޯއްދަވައި،  މެޑަލް 

ދަރިވަރަކު ވަނީ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީން 

އިޢުލާންކުރެއްވި ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާކުރުމުގެ މުބާރާތުގެ 

ގަދަ 5 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ.

ޤާބިލްކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މާސްޓަރސް  މުވައްޒަފަކު   10 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ޕީ.އެޗް.ޑީ  މުވައްޒަފަކު   10 އަދި  ހާސިލުކުރުމަށް 

މީގެ  ދެވިފައެވެ.  ސްކޮލަރޝިޕް  ހާސިލުކުރުމަށްވަނީ 

ރިކްވަޔަރމަންޓްގައި  ޓްރޭނިންގ  ފެކަލްޓީގެ  އިތުރުން 

ހިމެނޭ ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ފައިސާގެ އެހީ ދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މިދިޔަ 

ނަމުގައި  ކްލަބްގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކްލަބެއް ޤާއިމުވެ ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން 

ކްލަބުގެ  ދިޔައެވެ.  އިފްތިތާޙުކުރެވިގެން  ކްލަބް  ހޮވި 

އިތުރުވަމުން  ހަރަކާތްތައް  ފަށައިގަނެ  މަސައްކަތްތައް 

އިތުރު  މުވައްޒަފުންނަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ދާއިރު 

ދިރުމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

އިމްތިހާނުތައް މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން

ކަންކަން  ހިންގުމުގެ  އިމްތިޙާނުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އިންތިޒާމުތައް  އިމްތިހާނުތަކުގެ  ހަރުދަނާކޮށް 

ވަނީ  އަހަރު  މިދިޔަ  މަޤްޞަދުގައި  ވަރުގަދަކުރުމުގެ 

މަރުކަޒީ  ކަންކަން  އިންތިޒާމުކުރުމުގެ  އިމްތިހާނުތައް 

އުސޫލުން ހިންގަން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީން 

ބޭނުންކުރެވޭ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  އިމްތިހާނުތަކަށް 

ގޮތް ވަނީ ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވެގެން ގޮސްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރން އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް 

ބައެއް އިމްތިޙާނުތައް ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގައިދޭން ވަނީ 

އިމްތިހާނުތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  މިގޮތުން  ފަށާފައެވެ. 

ގުޅިގެން  ކައުންސިލާ  މެޑިކަލް  މޯލްޑިވްސް  ތެރޭގައި 

އިމްތިހާނާއި  ލައިސެންސިންގ  މެޑިކަލް  ހިންގާ 

ނަރސިންގ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގާ ނަރސިނގ 

އިމްތިހާނު އަދި ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓުންގެ އިމްތިހާނު 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ރިސަރޗް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓިގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިރާސާކުރުމަށް 

އިތުރުކުރުމަށް  ދިރާސާތައް  ޝައުޤުވެރިވާ، 

ކުރާ  ހެދުމަށް  މުވައްޒަފުންކަމުގައި  މަސައްކަތްކުރާ 

 7 ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 

މުވައްޒަފަކަށްވަނީ ގްރާންޓް ދެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީން ނެރެމުން ގެންދާ ޖަރނަލްގެ ޚާއްޞަ 

މުވައްޒަފުން  އަދި  ވަނީ ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.  އަދަދެއް 

ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާތަކުގެ  ކުރާ 

ސެމިނާރ  ގޮތުގައި  ސެމިނާރގެ  ލަންޗްޓައިމް  ވަނީ 

އިތުރު  ފުޅާކުރުމުގެ  ރިސާޗް  ފެށިފައެވެ.  ސީރީސްއެއް 

މުވައްޒަފަކަށް   17 މިދިޔައަހަރު  މަސައްކަތެއްގެގޮތުން 

ރާއްޖޭން ބޭރުން ސެމިނަރ ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެ 

ރިސަރޗް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ 

ހަމަޖައްސައިދެވިފައެވެ. 

ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީ ކުރިޔަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަމާޒަކީ  ކުރިމަގުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޤައުމަށް  ހިފަހައްޓައި  ފެންވަރު  ކަމެއްގައި  ހުރިހާ 

ބޭނުންވާ އެކި ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމެވެ. މިގޮތުން 

ފެންވަރުގެ  މަތީ  ބޭނުންވާ  ޤައުމަށް  ކުރިމަގުގައި 

އެކި  އިތުރުކޮށް  ދިރާސާތައް  ތަޢާރުފުކޮށް  ކޯސްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތަޢުލީމު  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ 

އަބަދުވެސް  ޔުނިވަރސިޓީން  ފުޅާކުރުމަށް  ކަންކަން 

އަމާޒުހިފާނެއެވެ. 

ވެލިއުސްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިތުރުން  މީގެ 

ނަޒާހަތްތެރިކަން،   ތެދުވެރިކަމާއި  ހިމެނޭ  ގޮތުގައި 

ކަންކަން  ލީޑަރޝިޕްގެ  އަދި  ޓީމްވަރކް  އިޙްތިރާމު، 

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2016 އަހަރަކީ  ވަނަ   2017

އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ 

ދަރިވަރުންނަށާއި  އިތުރުން  ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ކަންތައްތަކެއް  އާ  މުޖުތަމަޢަށް  މުވައްޒަފުންނަށާއި 

ތަޢާރުފުކޮށްދޭ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ.

ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު

ވައިސް ޗާންސެލަރ

4 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



 ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް

2016 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

-15 ޖުލައި 2015ޗާންސެލަރ )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(

-15 ޖުލައި 2015ވައިސް ޗާންސެލަރ )ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް(ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް

-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް

-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

-13 ޑިސެންބަރ 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް

-15 ޖުލައި 2015ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

-13 ޑިސެންބަރ 2015ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން

16 ޖުލައި 162017 ޖުލައި 2015ޑީން )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

15 ޖުލައި 152017 ޖުލައި 2015އެކަޑެމިކް ސެނެޓް މެންބަރއައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކު

15 ޖުލައި 152017 ޖުލައި 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަފީފް

15 ޖުލައި 152016 ޖުލައި 2015ދަރިވަރު )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ރާޒީ

18 ސެޕްޓެންބަރު 182018 ސެޕްޓެންބަރު 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަފީފް

18 ސެޕްޓެންބަރު 182017 ސެޕްޓެންބަރު 2016ދަރިވަރު )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލް އަރުޝަދު އަޝްރަފް

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ

ހާޒިރުވާންވީހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން

1616ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(

1616ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

1516އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

1316ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް

1016ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް

0616އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

0516އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް

1416ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

1416އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން

1516އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

0916އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކު

1213އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަފީފް

0809އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ރާޒީ

0202އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަފީފް

0202އަލްފާޟިލް އަރުޝަދު އަޝްރަފް

2016 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ 

ކައުންސިލުންފާސްކުރެއްވި އަދި މުރާޖަޢާކުރެއްވި ބައެއް 

މުހިއްމު ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް:

1. ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން.

ނޑުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޝަރުތުތައް މުރާޖަޢާ  2. އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ

ކުރުން.

3. ރިސާރޗް ސެންޓަރ، ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓް އަދި އެގްޒަމިނޭޝަން އޮފީހަށް 

   ވެރިން އައްޔަންކުރާ އުސޫލު ފާސްކުރުން.  

4. އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް މުރާޖަޢާ ކުރުން.

5. ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީއަށް ހުށަހެޅޭ އިސްލާހް

   ފާސްކުރުން. 

6. އެގްޒެމިނޭޝަން އޮފީހާއި ސްޓޫޑެންޓު ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުން 

ޤައުމީ

   ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމާބެހޭ އުސޫލު ފާސްކުރުން.  

7. އެކެޑެމިކް ސެނެޓުގެ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން. 

8. ކެމްޕަސް މޭނަޖަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާ ކުރުން. 

9. ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީގެ ގަވާޢިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 5



ހުއްދަ  ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް  ސޮއި  ވަނައަހަރު   2016

ދެއްވި އެމް.އޯ.ޔޫ 

ޤައުމީ  މަރުކަޒުތަކާއި   / ޔުނިވަރސިޓީ  ބޭރުގެ  ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ  ތިރީގައ 

އަހަރު  ވަނަ   2016 ސޮއިކުރުމަށް  ތަކުގައި  އެމް.އޯ.ޔޫ  ދެމެދު  ޔުނިވަރސިޓީއާ 

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ކޮމްސެޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ . 1

ޗައިނާގެ ޔުނާން އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ . 2

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ . 3

ނޭޕާލްގެ ޓްރިބުވަން ޔުނިވަރސިޓީ . 4

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުން

ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު އާއިޝަތު ޝާހީން އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް

އަރުޝަދު އަޝްރަފް ޢަޒީޒާ ޢަފީފް ޢަބްދުهللا ރާޒީ ޢަބްދުهللا އަފީފް އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ 

މަނިކު

6 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އެކެޑެމިކް ސެނެޓު

2016 ވަނަ އެކެޑެމިކް ސެނެޓްގެ 17 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އެކެޑަމިކް ސެނެޓަކީ ޤާނުނު ނަންބަރު 3/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު(ގެ 53 ވަނަ 

ނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އިސްވެދެންނެވުނު މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ އަދި ޢިލްމީ  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަ

ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން މިސްރާބުކޮށް ވާނުވާ ބަލައި، އެންމެ އިސް ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެމިކް ސެނެޓަށް މުޅިން އަލަށް 

ޢައްޔަންކުރެވުނު/އިންތިޚާބު ކުރެވުނު މެންބަރުންނަކީ:

ރެޖިސްޓްރާރ ޑރ.ސަޢުދުهللا ޢަލީ • 

ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް• 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުމީން• 

ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް• 

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް ފާރިޒް ނިޒާރު• 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރު އަލްފާޟިލް ޙައްމާދު ވާފިރު• 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު• 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

-ރެޖިސްޓްރާރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަލީ

--ރެޖިސްޓްރާރޑރ. ސަޢުދުهللا ޢަލީ

--ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސްއަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ މުޙައްމަދު

--ޑީން )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

--ޑީން )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަލީ

--ޑީން )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ ޝާމިލާ ޢަބްދުهللا

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

--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ

--ޑީން )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެމް.އެސް(ކެޕްޓަން ޤާސިމް މުޙައްމަދުފުޅު

--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެމް.އެސް(ކެޕްޓަން އަޙުމަދު ޒުބައިރު

--ޑީން )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޙުސައިން

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

--ޑީން )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

--ޑީން )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް ޣާނިމް މުޙައްމަދު

--ޑީން )ރިސާރޗް ސެންޓަރ(ޑރ. ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަހީމް

--ހެޑް އޮފް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނާޒިޔާ

--ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޙަލީމް

--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

08 މޭ 092017 މޭ 2015ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(ކެޕްޓަން އަޙުމަދު ޖާބިރު

30 އޮގަސްޓު 312016 އޮގަސްޓު 2014ލެކްޗަރަރ  )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ

2016 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެމިކް ސެނެޓުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން
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25 މާރިޗު 262016 މާރިޗު 2014ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا އަފީފް

27 އޮކްޓޫބަރު 282017 އޮކްޓޫބަރު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ ވަސީމާ ފިކުރީ

22 އޮގަސްޓު 232017 އޮގަސްޓު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(ޑރ. އަޙުމަދު ޒަކީ

09 ޖުލައި 102016 ޖުލައި 2014ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް އާދަމް ޚާލިދު

27 ޖޫން 282017 ޖޫން 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.އެލް(އައްޝައިޚް ފައްޔާޒް ޢަލިމަނިކު

28 ނޮވެންބަރު 292017 ނޮވެންބަރު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަހާރަތު

--ލެކްޗަރަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ ޝިމްނާ ޝަކީބް

02 ޖުލައި 032018 ޖުލައި 2016ލެކްޗަރަރ )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް

--ލެކްޗަރަރ )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު

03 އެޕްރީލް 042016 އެޕްރީލް 2014ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާފިޒް

12 ޖުލައި 132018 ޖުލައި 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުމީން

15 އޮކްޓޫބަރު 162018 އޮކްޓޫބަރު 2016ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް

15 އޮކްޓޫބަރު 162018 އޮކްޓޫބަރު 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް ފާރިޒް ނިޒާރު

25 އޮގަސްޓު 262016 އޮގަސްޓް 2015އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް ހައިޝަމް ރަޝީދު

17 ސެޕްޓެންބަރު 182017 ސެޕްޓެމްބަރ 2016ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް ޙައްމާދު ވާފިރު

17 ސެޕްޓެންބަރު 182017 ސެޕްޓެންބަރު 2016އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު

އަލަށް އެކުލަވާލުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން 2016 ވަނަ އަހަރު ހުއްދަ ދެއްވި ކޯސްތައް

2016 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން 9 ކޯހެއް އެކުލަވާލުމުގެ 

ތިރީގައި  ތަފްސީލް  ކޯހުގެ   9 އެ  ދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ހުއްދަ 

ކޯސް  ފެކަލްޓީތަކުން  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ޢާންމު  އެވަނީއެވެ. 

ހިންގަން ފަށާނީ ސެނެޓުން ހުއްދަ ދެއްވާ ކޯސް އެކުލަވާލުމަށްފަހު 

ފާސްކުރުމަށްފަހު  ކޯސަސްއިން  އޮން  ކޮމިޓީ  ޔުނިވަރސިޓީ 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ އޮތޯރިޓީގެ 

ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.    

ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚްކޯހުގެ ނަންފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް

14 ފެބްރުވަރީ 2016ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ ޓެކްނޮލޮޖީ

04 ސެޕްޓެންބަރު 2016ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް 

ސްޓަޑީޒް

24 ޖުލައި 2016ޑޮމެސްޓިކް ވެސެލް ކްރޫ ޓްރެއިނިންގ

24 ޖުލައި 2016ސެޓްފިކެޓް 1 އިން މެރިން އޮޕަރޭޝަންސް

24 ޖުލައި 2016ސެޓްފިކެޓް 1 އިން މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ 

04 ސެޕްޓެންބަރު 2016ބެޗެލަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްބިޒްނަސް ސްކޫލް

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ބެޗެލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން )އޮނަރސް( ޕްރައިމެރީ – ހެލްތް، ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް 

ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް
30 އޮކްޓޫބަރު 2016

30 އޮކްޓޫބަރު 2016މާސްޓަރ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމާޝިއަލް ލޯ )އެމް.އައި.ސީ.އެލް(ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

20 ނޮވެންބަރު 2016ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
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އެކެޑެމިކް ސެނެޓުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިތުރުން 2016 ވަނަ އަހަރު އެކެޑެމިކް 

މުހިއްމު  ބައެއް  ތެރެއިން  މީގެ  ނިންމާފައިވެއެވެ.  ނިންމުމެއް   28 ސެނެޓުން 

ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ނޑު )އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިއާ(  1. ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަ

މުރާޖަޢާކުރުން.  

2. ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ “އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ސައިކޮލޮޖީ” އާއި 

“އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ވިޜުއަލް އާރޓްސް” ކޯހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ 

އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 11 ފެބްރުވަރީ 2016 ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، މި ދެ ކޯސް 

ފަށާ ތާރީޚަކީ 14 ފެބްރުވަރީ 2016 ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.  

އެންރިޗްމަންޓް  ‘އެރެބިކް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒުން  ފެކަލްޓީ   .3

ޕްރޮގްރާމް’، ‘މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް’ ގައި ބައިވެރިވުމަށް 

ނޑައެޅުން.  އެދޭ ދަރިވަރުންގެ ކޯހަށް ވަނުމުގެ ޝަރުތެއް ކަމުގައި ކަ

4. ނަރސިންގ ކޯހުގެ އިންޓަރންޝިޕް ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 

އެކަޑެމިކް ކަލެންޑަރުގެ މިޑް ޓާރމް ބްރޭކް، ވަކި 3 ހަފްތާއަށް ބަހާލައިގެން ދިނުމުގެ 

ހުއްދަ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް އަށް ދިނުމަށް ނިންމުން.  

5. ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސިޓް އެގްޒެމިނޭޝަން ބާއްވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ސެމިސްޓަރުގެ 

ފުރަތަމަ ހަފްތާގައިކަމަށް ހަމަޖެއްސުން.  

ޓީޗިން   - އެޑިއުކޭޝަން  އޮފް  މާސްޓަރސް   “ އެޑިއުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ   .6

އިންގްލިޝް ޓު ސްޕިކަރސް އޮފް އަދަރ ލެންގުއެޖްސް” ކޯހުގެ ނަން “ މާސްޓަރސް 

ފާސްކޮށްފައިވާ  ސެނެޓުން  އެކެޑެމިކް  އަހަރު  ވަނަ   2016

ނުވަތަ މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތައް/ސިޔާސަތުތައް 

އުސޫލުތަކާއި  ތިރީގައިވާ  ތެރޭގައި  ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމި  ސެނެޓުން  އެކަޑަމިކް 

ސިޔާސަތުތައް ފާސްކުރުން ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

• ހަޔަރ ޑިގްރީސް ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން	

• ރިސާރޗް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން	

• ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު މުރާޖަޢާ ކުރުން	

• ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯރ ރިސާރޗް ޑިޒަޓޭޝަންއަށް ބަދަލުގެނައުން	

އޮފް އެޑިއުކޭޝަން – އިންގްލިޝް ލެންގުއެޖް ޓީޗިން” އަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމުން.  

7. ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ މާސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް އެންޑް ކަލްޗަރ ކޯހުގެ 

ޓީޗިންގ މޯޑު ފުލްޓައިމަށް ބަދަލުކޮށް މުއްދަތު ދޮޅު އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ 

އެފެކަލްޓީއަށް ދިނުން. 

8. އާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެކެޑެމިކް ކަލަންޑަރުގެ އިމްތިޙާން ފެށޭނީ، އިމްތިޙާން 

ހަފްތާގެ ކުރިއަށް އޮންނަ ހަފްތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ނިންމުން. 

9. ސެންޓަރ ފޯ އޯޕަން ލާރނިންގ ގެ މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ 

ކޯހުގެ މުއްދަތު 2 އަހަރުން 1.5 އަހަރަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމުން.

10. ސެންޓަރ ފޯ އޯޕަން ލާރނިންގ ގެ މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސޯޝަލް 

ޕޮލިސީ ކޯހުގެ 0.5 އަހަރު ނިންމުމުން ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ 

ސެޓްފިކެޓާއެކު އެގްޒިޓް ވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުން. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 9



2016 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން

ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސް

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

--ރެޖިސްޓްރަރޑރ. ސަޢުދުهللا ޢަލީ

16 ފެބްރުވަރީ 172018 ފެބްރުވަރީ 2016ޑީން )އެފް.އެސް(ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު 

15 މާރިޗު 162018 މާރިޗު 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.އެލް(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ވަހީދާ

02 މާރިޗު 032017 މާރިޗު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(ނާފިޒް މުޙައްމަދު

16 ފެބްރުވަރީ 172018 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިޔާފް 

16 ފެބްރުވަރީ 172018 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ 

16 ފެބްރުވަރީ 172018 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހީމް 

03 ނޮވެންބަރު 042017 ނޮވެންބަރު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޙް އާސިފް މޫސާ އިބްރާހީމް 

16 ފެބްރުވަރީ 172018 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޖާބިރު 

23 ފެބްރުވަރީ 242017 ފެބްރުވަރީ 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ އަފީފް 

12 މޭ 132017 މޭ 2015ލެކްޗަރަރ )ސީ.އޯ.އެލް(އަލްފާޟިލާ ރޯޒާ އިބްރާހީމް 

24 ނޮވެންބަރު 252017 ނޮވެންބަރު 2015އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ހައިކަލް 

10 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ފިނޭންސް ކޮމިޓީ

ފިނޭންސް ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ އެންމެ މުހިއްމު ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާއާ ބެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރު ދެވިފައިވާ 

ނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އާމްދަނީއާއި  ކޮމިޓީއެކެވެ. މިކޮމިޓީގެ މައިގަ

ޚަރަދުތަކަށް ވަމުންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމާއެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުޅާކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަންތަން ބަލަހައްޓާ އަޅާލުމެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ފިނޭންސް ކޮމެޓީގެ 15 ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ތިރީގައި އެ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ފިނޭންސް ކޮމެޓީން ނިންމި މުހިންމު ނިންމުންތަކެވެ. 

• ނޑައެޅުން.	 އަރަބިކް އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ފީ ކަ

• އޭ.އޭ.ޓީ ކޯހުގެ ރޭޓްތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން.	

• ފިކުރީ މުދަލާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފޮތްތައް ލިޔުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ނަފާގެ 3 )ތިނެއް( ބައިކުޅާ 1 )އެކެއް( ބައި ދޭން ނިންމުން.	

• ނޑައެޅުން.	 ސްޓާފް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ގަޑިއަކަށް ދޭނެ ރޭޓް ކަ

• ނޑައެޅުން.	 ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭއްވި ސުވެނިއަރ ހެދުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމް ކަ

• ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ “މާސްޓަރ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސައިންސް” ކޯހުގެ ފީ މަހުން މަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.	

• ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރުންނަށް ދެއްވާ އުޖޫރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވުން. އަދި މި ގޮތަށް އަމަލުކުރާނީ ހުރިހާ 	

ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރުންގެ އުޖޫރަ ރިވިއުކޮށް ނިމެންދެން ކަމުގައި ނިންމުން.

• ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ސައިންސް އާއި ބަޔޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ޑެވެލޮޕްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ އުސޫލުން ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން.	

• ނޑައެޅުން.	 މާސްޓަރސް އަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތީސީސް މާކްކުރާ އެކްސްޓަރނަލް އެގްޒަމިނަރުންނަށް ދެއްވާނެ އުޖޫރައެއް ކަ

• ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ހިންގާ މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް ކޯހުގެ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ޓެކްޒޭޝަން ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ލެކްޗަރަރަށް 	

ނޑައެޅުން. ދޭ އުޖޫރަ ކަ

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަމު ކެމްޕަސްގެ ބައެއް ކުލާސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ، ކުރީގެ މަތިމަރަދޫ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން އެ އިމާރަތް 	

ބޭނުންކުރި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކުމަށް އެ ފަރާތުން އުޒުރުވެރިވާތީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓުން އެ ކަރަންޓްބިލް ދެއްކުމަށް ނިންމުން 

• ޔުނިވަރސިޓީއިން ޗާޕްކޮށްގެން ވިއްކާ “އަޙްވަލުއްޝަޚްސިއްޔާ 2 )ވަރި( އާއި އަޙްވަލުއްޝަޙްސިއްޔާ 3 )ވަރިޔާ ގުޅޭ ބައިތައް( “ މި ދެ ފޮތުގެ އަގު ފާސްކުރުން	

• ނޑައެޅުން.	 ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒުން ހިންގާ ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސް އާއި ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް 2 މި ދެ ކޯހުގެ އަގު ކަ

• ނޑައެޅުން.	 ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިމްތިޙާނުގެ ފީ ކަ

• ޔުނިވަރސީޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ސަރުދާރުން ނުވަތަ ފޯމަނުންނަށް ފޯން އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރުން.	

• ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޑީ.އެސް.އޭ ރޭޓްއެއް ހަމަޖެއްސުން.	

ޚާޒިރުވިޙާޒިރުވާންވީމުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

201515 ޖުލައި 202017 ޖުލައި 2015ކައުންސިލް މެންބަރުއަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު

1511--ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

1510--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

190605 ޖުލައި 202016 ޖުލައި 2014ޑީން އަލްފާޟިލާ ޝާމިލާ އަބްދުهللا 

141510 ޖުލައި 152016 ޖުލައި 2014އެކްސްޓާނަލް މެންބަރުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު

1514--ޑިރެކްޓަރއަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ނަޢީމް

090901 އޮގަސްޓް 102016 އޮގަސްޓް 2016އެކްސްޓާނަލް މެންބަރުއަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުލް ލަތީފް

190909 ޖުލައި 202016 ޖުލައި 2016ޑީންއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 11



2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮިލޓީ ިހފެހެއްޓުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެިއން އެންމެ މުހިިއްމު އެއް ޙަރަކާތަކީ ސެންޓަރ ފޮރ މެިރޓަިއމް ސްޓަޑީޒް އަށް ISO 9001 ގެ ސެިޓިފކެޓް ިލބުމެވެ. 

ޔުިނވަރިސޓީގެ އުއްމީދަކީ، ޢާންމުންނާ ގުޅޭ އެހެން ބައެއް ތަންތަން ވެސް ިމ ިމންގަޑަށް ސެިޓިފކެޓް ކުރުމެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމިޓީއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ 

އަކީ ކައުންސިލުން އުފައްދައި، ކައުންސިލަށް ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކޮމިޓއެކެވެ. މި ކޮމެޓީގައި ކައުންސިލުން އަޢްޔަންކުރާ 2 މެންބަރުންނާއެކު ޖުމްލަ 7 މެންބަރުން ތިއްބަވައެވެ.  މި 

ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ރިވިއު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް 

ނޑައެޅިފައި ނުވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގޮތްތައް ނިންމުމާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް އާ ބެހޭގޮތުން،  ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި އުޞޫލުތައް ކަ

ރަނގަޅު މުއައްސަސާތަކުގެ “ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް” އުޞޫލުތައް ދެނެގަނެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތައް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ގޮތްތައް ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފްވައިސް ޗާންސެލަރ

--ޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދުޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

--އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ޝާހީން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

18 ޖޫން 192016 ޖޫން 2014އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢީލްޑީން )އެފް.އެޗް.އެސް(

18 ޖޫން 192018 ޖޫން 2016އަލްފާޟިލް އަޖްވަދު ޢަލީކޯ-އޮޕްޓްކުރާ މެންބަރު

--އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދުޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )އެޗް.އާރު(

--އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ނަޢީމްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ފައިނޭންސް(

19 ޖުލައި 202018 ޖުލައި 2016އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީޑީން )ކޮލް(

--އަލްފާޟިލާ ނަޟްރާ އަބްދުهللا *އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )އެޗް.އާރު(

ހާޒިރުވާންވީހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން

1922ވައިސް ޗާންސެލަރ

2222ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

1822ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

1012ޑީން )އެފް.އެޗް.އެސް(

722ކޯ-އޮޕްޓްކުރާ މެންބަރު

1114ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )އެޗް.އާރު(

2022ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ފައިނޭންސް(

710ޑީން )ކޮލް(

88އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )އެޗް.އާރު(

* ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް 

ބައިވެރިވެވަޑައި  އަޙްމަދަށް  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު 

ސެކްޝަންގެ  އެ  ޖަލްސާތަކުގައި  ނުގެންނެވުނު 

ނަޟްރާ  އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓަންޓް 

ޢަބްދުهللا ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.
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ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ

ފަންޑިން  ޔުނިވަރސިޓީއިން  ކުރިއެރުވުމަށް  ރިސާރޗް  ކުރިއެރުވުމަށާއި  ރިސާރޗް  ތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަޤްޞަދަކީ،  ކޮމިޓީގެ  ގްރާންޓްސް  ރިސާރޗް  ޔުނިވަރސިޓީ 

ނޑު ބޭނުންތައް  ހޯދުމަށްޓަކައި، ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ރިސާރޗް ފަންޑު ދޫކުރުމެވެ. ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ މައިގަ

ނޑައަޅައި ގްރާންޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ޢަމަލު ކުރަންޖޭހެ ގޮތް ސާފުކޮށް އަދި ހަމަކޮށް އޮތްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމާއި ގްރާންޓްދޭ  ދެނެގަނެ، އިސްކަންދޭނޭ ކަންތައްތައް ކަ

ނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގްރާންޓް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވާނުވާ ބެލުމަކީވެސް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ޝަރުޠުތައް ކަ

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން

--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން )ރިޔާސަތު(

--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

07 ސެޕްޓެންބަރު 072018 ސެޕްޓެންބަރު 2016ކޯއޮޕްޓުކުރާ މެންބަރުޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން

09 ނޮވެންބަރު 092018 ނޮވެންބަރު 2015ސެނެޓް މެންބަރުޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

07 ޖޫން 072018 ޖޫން 2015ސެނެޓް މެންބަރުޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

--ޑީން އޮފް ރިސާރޗްޑރ. ރަޙީމާ އަބްދުއްރަޙީމް

ހާޒިރުވާންވީހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން

1316އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން )ރިޔާސަތު(

1316ޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

58ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން

1016ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

1616ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

33ޑރ. ރަޙީމާ އަބްދުއްރަޙީމް

ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް:

2016 ވަނަ އަހަރުގައި 2 ބުރަކަށް ރިސާރޗް ގްރާންޓްއަށް 

ހުށަހެޅި  ކޯލްއަށް  ފުރަތަމަ  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  އިޢުލާނު 

2016ގައި  ނޮވެންބަރު  އިވެލުއޭޓްކުރެވި،  ޕްރޮޕޯސަލްތައް 

ކާމިޔާބުވި ގްރާންޓްތައް އެ ގްރާންޓްތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ 

ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. ޙަވާލުކުރެވުނު ގްރާންޓްތަކާ ބެހޭ ތަފްސީލު 

ވަނަ   2 އެވަނީއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ 

ކޯލަށް އިޢުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު 2016 ގައެވެ.

)Amount Granted )MVR(()Investigator•(s((Research•Title

120,000.00Mariyam•Azra•Abdul•RaheemBullying•in•Maldives•schools:•Prevalence,•Nature•and•pre-
vention

35,000.00Azeeza•Afeef  Dhivehi•bahugai•ekuvi•jumula

25,000.00Fathimath•Shougee Philosophical•Alignment•between•Teachers•and•Education
policy•makers

43,000.00 Dr.•Naashia•MohamedPedagogical•comparison•of•L1•&•L2•classrooms•in•Maldiv-
ian•schools

 Aishath•Shanoora Prevalence•and•Social•Demographic•Correlations•of•Anxiety,
 Stress•and•Depression•Among•University•Students•of•the
Maldives

70,000.00 Sharuda•Saeed Understanding•use•of•portfolios•in•teaching•and•its•impact•on
teachers•becoming•reflective•practitioners

35,000.00Badhoora•Naseer Who•is•the•cleverest•of•us•all:•Motivation•in•Maldives
schools
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އަހަރުގެ އުސްއަލިތައް

 l އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން: 

ވަނަ  އެއް  މަހުގެ  ސެޕްޓެންބަރު  ކަމުގައިވާ  ދުވަސް  އަހަރީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދުވަހުގެ  މި  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ވަނީ  އަހަރު  ފާއިތުވި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަށް  ދުވަސް 

މުނާސަބަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ 

އަދި ވައިސްޗާންސެލާ ވަނީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާވާފައެވެ.

l ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޯލާޝިޕް ދިނުން:

މަތީތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުވަނީ 20 ފަންނީ 

ޕީ.އެޗް. ބޭފުޅުންނަށް   12 މިގޮތުން  ދީފައެވެ.  ސްކޯލަރޝިޕް  މުވައްޒަފުންނަށް 

ހެދުމަށް  މާސްޓާސް  ބޭފުޅަކަށް   8 ދީފައިވާއިރު  ސްކޯލަރޝިޕް  ހާސިލްކުރުމަށް  ޑީ 

ސްކޯލަރޝިޕް ދީފައި ވެއެވެ.

l އައު ހަތަރު މަގާމެއް އުފައްދައި ވެރިން އައްޔަންކުރުން:

އުފެއްދި  އަލަށް  މަޤްޞަދުގައި  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ހިންގުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަގާމުގެ  އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސްގެ  މަގާމާއި ޑީން  އޮފް ރިސަރޗުގެ  މަގާމްތަކަކީ ޑީން 

އިތުރުން ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަންގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމް އަދި ކޮންޓްރޯލާ އޮފް 

އެގްޒެމިނޭޝަންގެ މަގާމެވެ.
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ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ

ފާއިތުވި 2016 ވަނަ އަހަރަކީވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އަހަރެކެވެ. މި ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

• ކުޅުދުށްފުށީ ކެމްޕަހުގައި އިމާރާތްކުރާ 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން: މި އިމާރާތަކީ ތިން ފަންގިފިލާއަށް އިމާރާތްކުރެވޭ އިމާރާތަކަށް ވާއިރު މި އިމާރާތުގެ 	

އެންމެ ތިރީ ފަންގިފިލާ ތައްޔާރުކުރަނީ ކެންޓީނެއް ހިންގޭނެ ވަސީލަތްތަކާ އެކުގައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ލެބޯޓެރީ އާއި ޕްރިޕެރޭޝަން ރޫމް ޤާއިމްކުރާއިރު 

ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ފަރުމާކުރަނީ އެގްޒޭމް ހޯލެއް ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށާއި ކުލާސްރޫމްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތުގައި ކުލާސްރޫމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

ތަން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށެވެ. 

• ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި އޮޑިޓޯރިމްއެއް ހެދުން: މި އޮޑިޓޯރިއަމްއަކީ 150 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތަނެކެވެ.	

• ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން: މިއީ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ގޯތި ތެރޭގައި 2 ފަންގިފިލާގެ އޮފީހަކާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ 	

އިމާރާތެކެވެ. މި އިމާރާތަކީ މިހާރުވެސް އެތަނުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގެ މިރަރ އިމޭޖްއެކެވެ.

• ކެނދިކުޅުދޫގައި އަޅާ ލާރނިންގ ސެންޓަރު އިމާރަތްކުރުން: މިއީ ދެ ކުލާސްރޫމް ހިމެނޭގޮތަށް އަޅާ އިމާރާތެކެވެ.	
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ފެކަލްޓީ / ސެންޓަރުތަކުގެ ރިޕޯޓް



ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ތަޢާރަފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 

2002 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން 

ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ނަން ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ނަމަށް 

ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އިން، 

އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭނުމަކީ  ނޑު  މައިގަ ހިންގުމުގެ  ކޯސްތައް  ފައުންޑޭޝަން 

ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުން ހިންގާ ޑިޕްލޮމަރ އިންފެށިގެން މަތީ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ ސަނަދުތައް  ނެތް ފަރާތްތައް ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަ  ކަ

ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. މިސެންޓަރުން ހިންގާ  ކުރުމުން އެފަދަ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް މަގު 

ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ 

ކޯސްތަކެކެވެ.

 

ނޑު މަސައްކަތް ސެންޓަރުގެ މައިގަ

ގައި   1 ލެވެލް  ހިންގަމުންދާއިރު  އަކަށް  ލެވެލް  ދެ  ކޯސްތައް  ފައުންޑޭޝަން 

ޖީ.ސީ.އޭ  ކިޔަވައިދެނީ  ގައި   2 ލެވެލް  ފެންވަރަށް،  ލެވެލް  ޖީ.ސީ.އޯ  ކިޔަވައިދެނީ 

ލެވެލް ފެންވަރަށެވެ. މި ދެލެވެލްގެ އަކީ ދެ ސެމިސްޓަރަށް ބަހާލެވިގެން އެއް އަހަރު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް ތަކެކެވެ. ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތައް ފުރިމަކޮށް 

ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް )ޑިގްރީ( ފެންވަރުގެ 

ކޯސްތަކުން ޖާގަ ލިބުމަށް މަގުފަހިވެފައިވެއެވެ.   

• ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ފެކަލްޓީ ތަކުގެ އެދުމުގެ 	

ދަރިވަރުނަށް  ހޮވޭ  ކޯސްތަކަށް  ފައުންޑޭޝަން  ކުރެވޭ  އިޢުލާން  މަތިން 

ނޑައެޅިފައިވާ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުން. ކަ

• ނޑައްތު ކުރުމަށްފަހު މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރުމަށް 	 ސާނަވީ މަރުހަލާ ކަ

ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމަތާއި ހުނަރާއި ބިންގާ އަޅައިދިނުން.

• ގުޅިގެން 	 ފެކަލްޓީތަކާއި  އެކި  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ 

ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ކިޔަވައި  ކުރުމާއި  މުޠާލިޢާ  ސިލަބަސް 

ތައްޔާރުކުރުން.

• ވަޒަންކޮށް، 	 ފެންވަރުބަލާ  ދަރިވަރުންގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ނަތީޖާތައް ސްޓޫޑެންޓް ސާރވިސްއަށް ފޮނުވުން.

• ޕޭޕަރު 	 ގެންދިޔުމާއި  ކުރިއަށް  އިމްތިޙާން  އެންޓްރެންސް  އިންގްލިޝް 

މާރކްކުރުމާއި ނަތީޖާ ދޫކުރުން.

• ކޯސްތައް 	 ފައުންޑޭޝަން  ހިންގާ  ތަކުގައި  ކެމްޕަސް  އަތޮޅުތަކުގެ 

ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމާއި ވިލަރެސް ކުރުން.

ދަރިވަރުންގެ އާބާދީ

ފަށާފައިވާ  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ތިބީ  ފެށުނުއިރު  ކިޔެވުން  އަހަރު  ވަނަ   2016

ފައުންޑޭޝަން ކޯހުގެ 17 ވަނަ ބެޗުގެ ލެވެލް 1 ގެ 15 ދަރިވަރުންނާއި، ލެވެލް 

ކިޔެވުން  ޖަނަވަރީގައި  ރަޖިސްޓްރީވެގެން  އަލަށް  އަދި  ދަރިވަރުންނެވެ.   8 ގެ   2

ފެށި  ފައުންޑޭޝަން ކޯހުގެ 18 ވަނަ ބެޗުގެ ލެވެލް 1 ގެ 19 ދަރިވަރުންނާއި، 

ލެވެލް 2 ގެ 57 ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 2 ވަނަ ސެމިސްޓަރ ގައި އަލަށް 

ރަޖިސްޓްރީވެގެން ޖޫން މަހުގައި ކިޔެވުން ފެށި ފައުންޑޭޝަން ކޯހުގެ 19 ވަނަ ބެޗުގެ 

ލެވެލް 1 ގެ 28 ދަރިވަރުންނާއި، ލެވެލް 2 ގެ 73 ދަރިވަރުންނެވެ. މިގޮތުން އަހަރު 

ތެރެއިން  މީގެ  ދަރިވަރުންނެވެ.  ތިބީ 200  ގޮތުގައި  ކުދިންގެ  ކިޔަވާ  އިރު  ނިމުނު 

އެކިއެކި ސަބަބާހުރެ 21 ދަރިވަރުންވަނީ ވަކިވެފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ކޯސްތައް:

ފައުންޑޭޝަން ކޯހުގެ 18 ވަނަ ބެޗްގެ ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ގައި ކިޔެވި ކުދިންގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި  ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ  މައުލޫމާތު  ތަފްޞީލީ  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  ޓާރގެޓް 

އެވަނީއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ކޯސް

19ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1: ޑިޕްލޮމާ އިން ފާރމަސީ

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް އާރކިޓެކްޗަރަލް 

ޑިޒައިން
18

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ
10

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް އިންގްލިޝް 

ޓީޗިންގ އޭޒް އަ ފޮރިންގ ލޭންގުއޭޖް
11

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ 

ސެކަންޑަރީ )ސައިންސް(
17

75ޖުމްލަ
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ފައުންޑޭޝަން ކޯހުގެ 19 ވަނަ ބެޗްގެ ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ގައި ކިޔެވި ކުދިންގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި  ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ  މައުލޫމާތު  ތަފްޞީލީ  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  ޓާރގެޓް 

އެވަނީއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ކޯސް

45ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 1: ޑިޕްލޮމާ އިން ފާރމަސީ

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް ބިލްޑިންގް 

އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
1

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް އާރކިޓެކްޗަރަލް 

ޑިޒައިން
13

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ
8

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް އިންގްލިޝް 

ޓީޗިންގ އޭޒް އަ ފޮރިންގ ލޭންގުއޭޖް
5

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް އިންވައިރޮމެންޓް 

މެނޭޖްމެންޓް
2

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2: ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 

ޕްރައިމެރީ
7

79ޖުމްލަ

ސްޓަޑީޒް  ފައުންޑޭޝަން  އޭރުގެ  ފެށުނުއިރު  އަހަރު  ދިރާސީ  އަހަރު  ވަނަ   2016

ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްރަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް  ނާޝިދާ 

ސްޓަޑީޒް  ފައުންޑޭޝަން  މެދުތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ނަމަވެސް  އެވެ.  

ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 އިން ފެށިގެން ސެންޓަރ 

ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓާޑީޒް ހިންގުން ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ދީދީ އާއި ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ. 

އެކެޑެމިކް ސްޓާފުން 

2016 ވަނަ އަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސްގައި ހިންގި ކޯސްތަކަށް، ފައުންޑޭޝަން 

ސްޓަޑީޒުގެ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންގެ އިތުރުން ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއިންވެސް ކިޔަވައި 

ދެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސްގައި 9 ފުލްޓައިމް ސްޓާފުން އަދި 18 

ޕާރޓް ޓައިމް ސްޓާފުން ފާއިތުވިއަހަރު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ކެމްޕަސް ތަކުގައި ހިންގި ފައުންޑޭޝަން 

ކޯސްތައް

ޖަނަވަރީ 2016 ގައި 5 ދަރިވަރުންނާއެކު، ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި ފައުންޑޭޝަން 

ލެވެލް 2 ގެ ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގެ 

ކޯސް  ވަނީ  ދަރިވަރުން  ކޯހުގެ  މި  މަހުގައި  ޑިސެމްބަރު  އަދި  ކިޔެވުންފެށުނެއެވެ. 

ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ހިންގުން

ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ  ފަންނީ އަދި އިދާރީ 

)އޭ(   A ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އައީ   ކުރެވެމުން  މަސައްކަތްތައް 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ގޮތުން  ފަންނީ  ގައެވެ.  ފަންގިފިލާ  ހަތަރުވަނަ  ބްލޮކްގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ކިޔެވުން ފެށޭއިރަށް މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ 

ސްޓްރަކްޗަރަށް ބަދަލުގެނެސް އެކެޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅޭވަރަށް އިޞްލާޙް ކުރުމެވެ.

ކޯޑިނޭޓުކުރެއްވި މާއްދާކޯޑިނޭޓުކުރެއްވި ކޯސްނަން

ކޮމްޕިއުޓިންބީ.އައި.ޓީ ބެޗް 19،18އަލްފާޟިލް ޖާދު هللا މުޙައްމަދު 

ދިވެހިބީ.ޓީ.އެސް ބެޗް 18 /  ބީ.އީ.ޕީ ބެޗް 19 / އޭ.ސީ.އީއަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް  

އިންގްލިޝްބީ.އޭ.ޓީ.އީ.އެފް.އެލް ބެޗް 19،18އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޝިދާ

މެތްސްބީ.އޭ.އާރް.ޑީ ބެޗް 18 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޞަބާ  

މެތްސްޑީ.ޕީ ބެޗް 18 / ބީ.އޭ.އާރް.ޑީ ބެޗް 19އަލްފާޟިލާ މައުސޫމާ މުޙައްމަދު: 

ކެމިސްޓްރީޑީ.ޕީ/ޑީ.ބީ.ސީ ބެޗް 19އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވާޙީދާ 

ބައޮލޮޖީ/ފިޒިކްސްބީ.އެސް.އީ.އެމް ބެޗް 19 /  ބީ.ޓީ.އެސް ބެޗް 19އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިމްނާ ޢަބްދުهللا 

އިންގްލިޝް-އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ސަމީރް

ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް ކޯޑިނޭޓްކުރެއްވި ބޭފުޅުން: 

18 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އިންގްލިޝް އެންޓްރަންސް އިމްތިޙާން

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންގްލިޝް އެންޓްރަންސް އިމްތިޙާން 2016 ވަނަ އަހަރުގައިވަނީ 4 ފަހަރެއްގެ މަތީން ބާއްވާފައެވެ. މި 4 ބުރުގައި ޖުމްލަ ބައިވެރިވެފައިވަނީ މާލެ އިން 

)145( ދަރިވަރުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށިން )22( ދަރިވަރުންނާއި، ލ.ގަމުން )7( ދަރިވަރުންނާއި ސ.ހިތަދޫ )4( ދަރިވަރުން އަދި ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި )10( ދަރިވަރުންނެވެ. 

ތިރީގައި އެވަނީ މިބުރުގައި އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދާއި ނަތީޖާއެވެ.

ފާސްވި )%(ފާސްނުވާ )%(ފާސްވިފާސްނުވާބައިވެރިންގެ އަދަދުއިމްތިހާން ބޭއްވި ތާރީޚް

305223294456 އެޕްރީލް 2016

21186123367 މޭ 2016

1543142298 އޮކްޓޯބަރު 2016

037110611486 ޑިސެމްބަރު 2016

%78%1844014422ޖުމްލަ

ފައުންޑޭޝަން އިން ބައިވެރިވި ހަރަކާތްތައް/ ޕްރޮގްރާމްތައް

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފަހިދުވަސް ޕްރޮގްރާމްގައި ފައުންޑޭޝަން 	

ސްޓަޑީސް އިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެވުނެވެ.  

ބައިވެރިވި ސެމިނަރ / ވޯކްޝޮޕް / ޖަލްސާތައް

• 2016 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވާރސިޓީ މުއައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮއްގެން ހިންގި 	

ހުރިހާ  ފައުންޑޭޝަންގެ  ޓްރެއިނިންގައި  ޓަރނިޓިން”  އެންޑް  “މޫޑުލް 

އެކެޑެމިކް ސްޓާފުންބައިވެރިވެ ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވެއެވެ.

ފީލްޑް ޓްރިޕްތައް

• ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ގ19ެ ބެޗްލަރ އޮފް ބެޗިލަރ އޮފް އާކިޓެކްޗުރަލް 	

މިމާއްދާގެ  ޑިޒައިން”  އެންޑް  “އާޓް  ދަރިވަރުންނާއި  ކޯހުގެ 13  ޑިޒައިން 

ދުވަހު  ބުދަ  ވީ   2016 އޯގަސްޓު   24 އެލިޒަބަތު  މަރީނާ  ލެކްޗަރަރ 

ހުޅުމާލެއަށް ވަނީ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރަކީ އެއް ދުވަހަށް ދެވުނު 

ކުރު ދަތުރެކެވެ.  

ލިބުނު  ކޯސް  ޓާރގެޓް  ދަރިވަރުންނާއި  ފުރިހަމަކުރި  ކޯސް 

ދަރިވަރުން

• 2016 ޖޫން ގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް ލެވެލް 1 ބެޗް 17 އިން، )13( 	

)1( ދަރިވަރަކު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް އެ ދަރިވަރަށް  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ 

ޓާގެޓް ކޯހުން ޖާގަ ލިބިފައިވެއެވެ.

• 2016 ޖޫން ގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ބެޗް 17 އިން، )8( 	

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން )06( ދަރިވަރުން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް އެދަރިވަރުންނަށް 

ޓާގެޓް ކޯހުން ޖާގަ ލިބިފައިވެއެވެ.

• ބެޗް 18 	 ލެވެލް 1  ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް  ގައި  ޑިސެމްބަރު   2016

އިން، )18( ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން )03( ދަރިވަރުން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް 

އެދަރިވަރުންނަށް ޓާގެޓް ކޯހުން ޖާގަ ލިބިފައިވެއެވެ.

• 2016 ޑިސެމްބަރު ގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ލެވެލް 2 ބެޗް 18 އިން، 	

ތަފާތު 4 ކޯހަކުން، )57( ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން )30( ދަރިވަރުން ކޯސް 

ފުރިހަމަކޮށް އެދަރިވަރުންނަށް ޓާގެޓް ކޯހުން ޖާގަ ލިބިފައިވެއެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 19



ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 

ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• މީގެ ކުރިން 2 ލެވެލް އަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންއައި  ފައުންޑޭޝަންގެ 	

ނޑެއް  ކޯސްތައް ޖެނެރަލް ފައުންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގުމަށް އާ އޮނިގަ

ދަނީ  ފެށިގެން  އޮކްޓޫބަރުން  އަހަރު  މި  މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ 

ކުރިއަށް  ނޑުގެދަށުން  އޮނިގަ އާ  އެކުލަވާލެވޭ  އެގޮތުން  ކުރެވެމުންނެވެ. 

ގެންދިއުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ސައިންސް، 

ބޭނުންވާ  ދާން  ކުރިއަށް  ދާއިރާއިން  ބިޒްނަސްގެ  އަދި  ހިއުމޭނިޓީސް 

އަދި  ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ  އަމާޒުކޮށް  ދައިވަރުންނަށް 

ކުރިމަތިލާ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ފައުންޑޭޝަންގެ  އަލަށް  އަހަރު  ވަނަ   2017

ދަރިވަރުންނަށް މި ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޖާގަލިބިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ރިޕޯޓް ނިންމުން

• ފެކަލްޓީތަކާއި 	 ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  ޤައުމީ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި 

ސެންޓަރުތައް ހިންގުމުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު  ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތަކީ 

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް ކަމަށްވުމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

އަށާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދެވިފަހުން މިހާތަނަށް ފައުންޑޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ 

ގިނަ ގުނަ ކުރިއެރުންތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އަލީ 

ފަވާޒް ޝަރީފް ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނުގެ ޢިލްމީ ތަޖްރިބާގެ 

އަލީގައި ގެންނަވާ ބަދަލުތަކާއި ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ނުހަނު 

ހިންގުމުގައި  ފައުންޑޭޝަން  ދަންނަވަމެވެ.  ކަމާއެކު ޝުކުރު  އިޚްލާސްތެރި 

ހުރިހާ  އެހެން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެހީތެރިވެދެއްވާ  ދެއްވައި  އިރުޝާދު 

ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް 

އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށްވެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ނަމުގައި 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

• ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފައުންޑޭޝަންގެ ތަމްރީން ޙަރަކާތްތަކާއި ހިންގުމުގެ އެންމެހައި 	

ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ފައުންޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތެރި ފަންނީ 

ޚިދުމަތުގެ  އިޚްލާސްތެރި  މިންނެތް  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީ  މުވައްޒަފުންނާއި 

ޝުކުރު  ޙައްގު  މިފަރާތްޕުޅުތަކަށް  މިކަމަށްޓަކައި  ޔަޤީނެވެ.  ސަބަބުންކަން 

ދަންނަވަމެވެ.

• 2016 ވަނަ އަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްއަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް 	

ޝުކުރުކޮށް  ޙަމްދާއި  ޙަޟްރަތަށް  ވަތަޢާލާގެ  ސުބުޙާނަހޫ  މާތްهللا  ޓަކައި 

ޙާޞިލްވާނޭ  ކާމިޔާބީއެއް  މަތިވެރި  މިއަހަރަށްވުރެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2017

ދުޢާ  ޙަޟްރަތުގައި  އެކަލާނގެ  އެދި  ކުރެއްވުން  މިންވަރު  އަހަރެއްކަމުގައި 

ދަންނަވަވަމެވެ. އާމީން!

20 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް 

ޞިއްޙީ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަކީ،  ސައިންސަސް  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހި 

ދައުލަތުން އުފައްދަވާފައިވާ ހަމައެކަނި މަރުކަޒެވެ.  މި ފެކަލްޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެހެންކަމުން  އެވެ.  ސައިންސަސް  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސީޓީގެ  ޤައުމީ 

އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާއި  ޤަވާޢިދުތަކާއި  ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ކަ ޔުނިވަރސީޓީން 

ގޮތުގެމަތިން ޞިއްޙީ ރޮގުން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 

ޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. 

އައު  އިތުރު  ދާއިރާއިން  މި  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ  ހިނގަމުންދާ  އަދި 

ސައިންސަސްގެ  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހަމައެހެންމެ  އަދި  ފެށިފައިވެއެވެ.  ކޯސްތައް 

ކުރިމަގު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ އެޑުވައިޒަރީ 

ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާ އެކު އަދި ކިޔަވައި ދެއްވާ ބޭފުޅުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި 

މަޝްވަރާކޮށް ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާކޮށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނެވެ.

މިގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

އެކިއެކި  ޚިދުމަތުގެ  ޞިއްޙީ  ބައިވެރިންނަށް  ކޯސްތަކުގެ  މަޤްޞަދުގައި  ކުރުމުގެ 

ހިންގުމަށް  ކޯސްތައް  ވިސްނާ  ގޮތްތައް  ފަސޭހަވާނެ  ދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ދާއިރާތަކުން 

ރޭވުނެވެ. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ހިންގުން : 

ޓްރޭނިންގ  ސަރވިސަސް  ހެލްތް  އެލައިޑް  އުފެދުނީ  އެންމެފުރަތަމަ  ފެކަލްޓީ  މި 

ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި 01 ސެޕްޓެމްބަރ  1973 ގައެވެ. އެލައިޑް ހެލްތް ސަރވިސަސް 

ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ނަމަށް  އޮފް  ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ ނަން އިންސްޓިޓިއުޓް 

ދައުލަތުން ބަދަލުކުރެއްވީ 01 ސެޕްޓެމްބަރ 1991 ގައެވެ. އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ނަން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ނަމަށް ދައުލަތުން 

ބަދަލުކުރެއްވީ 01 ފެބްރުއަރީ 2001 ގައެވެ.

1973 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ފެށުނީ ކޮމިއުނިޓީ 

ހެލްތް ވާކާރސްގެ ފުރަތަމަ ބުރާއި އަދި ނާރސް އެއިޑް ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރެވެ.

ނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ބިނާވެފައިވަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް  މި ފެކަލްޓީގެ މައިގަ

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މި ފެކަލްޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފެކަލްޓީ ވެސް މެއެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ އެންމެ އިސް މަޤާމަކީ ޑީން ގެ މަޤާމެވެ. މި 

މަޤާމުގައި 2016 ވަނައަހަރު  ހުރީ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢީލެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް.

*  ޖަނަވަރީ 2016 

ގިނަ  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އިތުރަށް  ލެބް  އާޓް  ނާރސިންގ  ފެކަލްޓީގެ  މި 

ޢަދަދެއްގެ ކޮންޒިއުމަބަލް އިކްއިޕްޕަންޓް 2016 ޖެނުއަރީ 3 ވަނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 

ވަނީ ހޯދިފައެވެ.  

* 27 ޖެނުއަރީ 2016

2016 ވަނަ އަހަރު މިފެކަލްޓީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން 

ބޭވުނީ 27 ޖެނުއަރީ 2016 ގައެވެ.

* 31 ޖަނަވަރީ 2016 

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ ކިޔެވުން ފެށުނީ 31 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ 

 700 ތިބީ  މިފެކަލްޓީގައި  ފެށުނުއިރު  ކިޔެވުން  އަހަރުގެ  އައު  ދިރާސީ  ދުވަހުއެވެ. 

ދަރިވަރުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ގެ ކިޔެވުން ފެށުނުއިރު މުޅިން 

އަލަށް ލ. ގަމު ކެމްޕަސްގައި ވަނީ އެޑުވާސް ސެޓިފިކެޓް އިން ކައުންސިލިންގ ކޯސް 

ފަށާފައެވެ. މި ކޯހުގައި 10 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިއީ މިފެކަލްޓީ އަށް 

ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ.

* 6 މާރިޗް 2016

މިފެކަލްޓީގައި ހިގަމުންދާ، ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ ކޯހުގެ 37 ވަނަ ބެޗްގެ 29 

ދަރިވަރުންނާއި ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ ކޯހުގެ 33 ވަނަ ބެޗްގެ 03 ދަރިވަރުން 

ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހުނު ދަތުރުގައި 06 މާރިޗް 

ލަންކާ  ދަ   “ ލަންކާގެ  ސްރީ  ނިޔަލަށް  ގެ   2016 އޭޕްރީލް   02 އިން   2016

ހޮސްޕިޓަލް” އަށް ފޮނުވުނެވެ.

ދަރިވަރުންނާއި   10 ބެޗްގެ  ވަނަ   45 ކޯހުގެ  ނާރސިންގ  އިން  ޑިޕްލޮމާ  އަދި 

ބެޗިލަރ  ދަރިވަރުންނާއި  ބެޗްގެ 11  ވަނަ  ކޯހުގެ 47  އިން ނާރސިންގ  ޑިޕްލޮމާ 

އޮފް ނާރސިންގ ކޯހުގެ  09 ވަނަ ބެޗުގެ 12 ދަރިވަރުން ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ 

ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ދަތުރުގައި 03 އޭޕްރީލް 2016 

އިނ 30 އޭޕްރީލް 2016 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީ ލަންކާގެ “ ދަ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލް” 

އަށް ފޮނުވުނެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން

1. ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނާރސިންގ އެންޑް މިޑުވައިފަރީ

ޒީނާޒް ފަހްމީ  •

2.ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނަސް

ޢާއިޝަތު އަހުމަދު ދީދީ  •

3.ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ބަޔޮ މެޑިކަލް ސައިންސް

ޢާއިޝަތު މަހާރަތު  •

4.ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

މުތާޢު ޝަހީމު  •

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 21



* 09  މާރިޗް 2016 

ހިންގަމުންގެންދާ  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ  މި  ކެމްޕަހުގައި  ގަމު  ލ.  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކަންކަން  ގުޅޭ  އިންނާ  ލެކްޗަރަރ  ދަރިވަރުންނާއި  ކަންކަމާއި  ކޯހާގުޅޭ  ނާރސިންގ 

މާރިޗް   11 އިން   2016 މާރިޗް   09 ބައްލަވާލެއްވުމަށް،   ނުހިގާގޮތް  ހިނގާ 

ސީނިއަރ  އާއި  އިސްމާޢީލް  ޝާހީން  ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ޑީން  އަށް   2016

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢަނީޤާ ޢީސާ ލ. ގަމަށް ވަޑައިގަތެވެ. މި 

ދަތުރުގައި ލ. ގަމު ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވާ މި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނާ ޑީން އަލްފާޟިލާ 

މި  ބޭއްވުނު  ކެމްޕަހުގައި  އެ  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  އިސްމާޢީލް  ޝާހީން  ޢާއިޝަތު 

ބައްދަލުވުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ބެހޭ 

ގޮތުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ ކޯހާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

ހޯދައި، ކުރިއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވިއެވެ. މި 

ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކެމްޕަހުގައި ތިއްބެވި މި ފެކަލްޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނާރސިންގ 

އެންޑް މިޑުވައިފަރީގެ ލެކްޗަރަރ މިސްޓަރ އުމޭޝް ޗޯރަން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

އަދި ފެކަލްޓީއާ ކެމްޕަހާ ދެމެދު ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ 

ބެހޭ ގޮތުން ކެމްޕަހުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ލ. ގަމު ރީޖަނަލް 

ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފް އެޗް އެސްގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް 

ހެދިފައިވާ އާޓް ލެބު މިހާރު ހުރިތަނުން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޖެހިފައިވާތީ، އާޓް 

ލެބް ބަދަލު ކުރާނެ އިމާރާތެއް ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސައި ދެއްވުމާމެހޭގޮތުން 

އިސްވެރިނާ  މަރުކަޒުގެ  ސިއްހީ  ފޮނަދު  ލ.  އިތުރުން  މީގެ  ކުރެވުނެވެ.  މަޝްވަރާ 

ދަރިވަރުން  ފޮނުވޭ  ދަތުރުތަކުގައި  ތަޖުރިބާ  ފަރާތުން  އެފް.އެޗް.އެސް  ބައްދަލުކޮށް 

ސިއްޙި މަރުކަޒުގައި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރެވުނެވެ.

* 10 މާރިޗް 2016

 14 ބެޗް  ވަނަ   11 ކޯހުގެ  ނާރސިންގ  އޮފް  ބެޗިލަރ  ހިންގާ  ފެކަލްޓީން  މި   

ޢަމަލީ  ގުޅޭގޮތުން،  އާއި  މާއްދާ  މި  ނާރސިންގ”  ހެލްތް  “ކޮމިއުނިޓީ  ދަރިވަރުން 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1 ދުވަހުގެ  ދަތުރުގައި    

10 މާރިޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވުނެވެ. އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން 

ނާރސިނގ ކޯހުގެ 50 ވަނަ ބެޗާއި  55 ވަނަ ބެޗް ގެ 60 ދަރިވަރުން 31 މާރިޗް 

2016 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވުނެވެ.

* 23 މާރިޗް 2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގައި މި ފެކަލްޓީން ދަސްވެނިވާ  ދަރިވަރުން 

ދަސްވެނިވުމުގެ ކުރިން ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ވަޢުދުވުމަށް 23 މާރިޗް 2016 ވަނަ 

ދުވަހު ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ވަޢުދުވާ 

މި  ދެއްވީ  އިއްވައި  ވަޢުދު  ދަރިވަރުންނަށް  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ދަރިވަރުން   160

ޕިޑިއެޓްރިކްޝަން  ކޮންސަލްޓަންޓް،  މެހްމާން   ޢިއްޒަތްތެރި ޝަރަފްވެރި  ޖަލްސާގެ 

ޑރ. ޒުމުރާ ލަޠީފެވެ. މި ޖަލްސާގައި ފެކަލްޓީގެ ޑީން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން 

އިސްމާޢީލް އާއި ލެކްޗަރަރ އިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

* 24 މާރިޗް 2016 

24 މާރިޗް 2016 ގައި ބޭއްވުނު ޔުނިވަރަސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 

މި ފެކަލްޓީން ތަމްރީން ދެވުނު 203 ދަރިވަރުން ދަސްވެނި ވެފައިވެއެވެ.  

* 27 މާރިޗް 2016

ކޯސްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތާވަލުގައި  ވާ  ތިރީގައި  ހިންގަމުންދާ  ފެކަލްޓީގައި  މި 

ދަރިވަރުން “ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ނާރސިނގ” މި މާއްދާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚް ތަކުގައި ހދ. 

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުއަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ރަށްކޯހުގެ ނަން

26.03.201609.04.201613ހދ. ކުޅުދުއްފުށިޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިގ 33، 40، 43 ވަނަ ބެޗް )ފުރަތަމަ ގުރޫޕް(

09.04.201630.04.201626ހދ. ކުޅުދުއްފުށިބެޗިލަރ އޮފ ނާރސިގ 3، 5، 8 ވަނަ ބެޗް

29.04.201614.05.201628ހދ. ކުޅުދުއްފުށިޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިގ 33، 40، 43 ވަނަ ބެޗް )ދެވަނަ ގުރޫޕް(

* 02 އޭޕްރީލް 2016

މި ފެކަލްޓީން ހިންގާ ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޕްރައިމަރީ 

ހެލްތް ކެއަރ އަދި އެޑްވާންސް ސެޓިފިކެޓް އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ކޯހުގެ 

13 ދަރިވަރުން ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް 1 ދުވަހުގެ ދަތުރުގައި  02 

އޭޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވުނެވެ. މި ދަރިވަރުންނާއެކު މި 

ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް މުޠާޢު ޝާހީމާއި ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

ނިޔާފު ތިލަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތެވެ.

* 03 އޭޕްރީލް 2016

މި ފެކަލްޓީން ހިންގާ ބެޗިލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހާއި ޑިޕްލޮމާ އިން 

މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގެ ދަރިވަރުން 2 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ތިރީގައި 

ޕްރެކްޓިކަމް  އަށް،  ހިތަދޫ  ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި ސ.  ހދ.  ތާރީޚްގައި  ދެންނެވިފައިވާ 

ޕްލޭޝޭމަންޓަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުއަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ރަށްކޯހުގެ ނަން

03.04.201621.04.201604ހދ. ކުޅުދުއްފުށިބެޗިލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 1(

03.04.201621.04.201605ސ. ހިތަދޫބެޗިލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 2(

24.04.201612.05.201603ހދ. ކުޅުދުއްފުށިބެޗިލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 1(

24.04.201612.05.201606ސ.ހިތަދޫބެޗިލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 2(

22 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



* 16 އޭޕްރީލް 2016 

މިފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ގދ. ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިގ ކޯހުގެ 53 ވަނަ ބެޗުގެ 10 ދަރިވަރުން، ކޯހުގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ތިއޭޓަރުންނާއި 

އައި.ސީ.ޔޫ އިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީމަސައްކަތުގެ ތަމްރީން، ލިބެންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުލިބޭތީ އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ޕޯސްޓްކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެނެވުނެވެ. މިދަރިވަރުން 

ގެނައީ 16 އޭޕްރީލް 2016 އިން 15 މެއި 2016 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

* 17 އޭޕްރީލް 2016 

މި ފެކަލްޓީގައި ހިނގަމުންދާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރައްރަށަށް ފޮނުވުނެވެ.

ކޯހުގެ ނަން
ދަރިވަރުން 

ފޮނުވާ ރަށް
އަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚް

ދަރިވަރުންގެ 

ޢަދަދު

އަންނަ ތާރީޚް ލެކްޗަރަރގެ ނަން  އަދި

 ވަޑައިގަންނަވާ ތާރީޚް

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން 

ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 3 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201606.05.201607 ގދ. ތިނަދޫ 

މަރްޔަމް އަޙުމަދު

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

20.04.2016 - 17.04.2016

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 2 ވަނަ 

ސެމިސްޓަރ
17.04.201606.05.201607 ދ. ކުޑަހުވަދޫ 

މުޙައްމަދު ޒައިދު

ލެކްޗަރަރ

20.04.2016 - 17.04.2016

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން 

ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 3 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201606.05.201608 ޅ. ނައިފަރު

ޝަހީބު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ލެކްޗަރަރ

20.04.2016 - 17.04.2016

* 17 އޭޕްރީލް 2016 

މި ފެކަލްޓީގައި ހިނގަމުންދާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރަށްރަށަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުއަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ރަށްކޯހުގެ ނަން

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ޅ. ނައިފަރު

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201603އއ. ރަސްދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201603ހއ. ދިއްދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201603އދ. މަހިބަދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201603ޏ. ފުވައްމުލައް

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201601ދ. ކުޑަހުވަދޫ 

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ހދ. ހަނިމާދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ރ. އަލިފުށި

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201603ސ. ހުޅުމީދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ގއ. ވިލިނގިލި

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201604ނ. މަނަދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ތ. ވޭމަންޑޫ
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ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުއަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ރަށްކޯހުގެ ނަން

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ށ. ފުނަދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ފ. ނިލަންދޫ 

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ނ. ހޮޅުދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201602ހދ. ކުމުންދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201603ހއ. ހޯރަފުށި

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
17.04.201612.05.201603ލ. ފޮނަދޫ 

* 18 އޭޕްރީލް 2016 

މި ފެކަލްޓީން ހިންގާ ބެޗިލަރ އޮފް ނާރސންގ ކޯހުގެ 6 ވަނަ ބެޗުގެ 16 ދަރިވަރުން، 

“ސައިކެޓްރިކް އެންޑް މެންޓަލް ހެލްތް ނާރސިންގ” މި މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން، ޢަމަލީ 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1 ދުވަހުގެ ދަތުރުގައި 18 

އޭޕްރީލް 2016 ގައި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

މަރުކަޒަށް ފޮނުވުނެވެ.

* 19 އޭޕްރީލް 2016 

ބެޗިލަރ  އަދި  ޓެކްނޮލޮޖީ  ލެބޯޓްރީ  މެޑިކަލް  އިން  ޑިޕްލޮމާ  ހިންގާ  ފެކަލްޓީން  މި 

އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯރޓްރީ ސައިންސް ކޯހުގެ 09 ދަރިވަރުން، ކޯހުގެ މުއްދަގެތެރޭގައި 

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ “ޕްރެކްޓިކަމް ޕްލޭޝޭމަންޓަށް” 03 އޭޕްރީލް 2016 އިން 21 

މެއި 2016 އަށް  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަދި  ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވުނެވެ.

* 20 ޖުލައި 2016 

 މި ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ލ. ގަމު ކެމްޕަހުގައި ބްލޮކް މޯޑަށް ހިންގާ އެޑްވާންސްޑް 

ސެޓިފިކެޓް އިން ކައުންސެލިންގ ކޯހަށް ކިޔަވައި ދެއްވުމަށް މި ފެކަލްޓީގެ އެސޯސިއޭޓް 

ގަމު  ލ.  ޖުލައި 20–- 23  ވަރުޖިނާ، 2016  މަރްޔަމް  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ 

ހަފްތާގައި  އެއް  ދެހަފްތާއިން  ކޮންމެ  މިގޮތުން  ވެއެވެ.  ވަޑައިގެންފައި  ކެމްޕަހަށް 

އަކު  ލެކްޗަރަރ  ދެއްވާ  ކިޔަވާއި  ކޯހަށް  ކައުންސެލިން  ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ  ވެލްނަސް 

ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

* 26 އޮގަސްޓް 2016 

 މި ފެކަލްޓީގައި ހިންގަމުންދާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން “ކޮމިއުނިޓީ 

ހެލްތް ނާރސިނގ II” މި މާއްދާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް 

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ހދ.  ތަކުގައި  ތާރީޚް  ދެންނެވިފައިވާ  ދަތުރުގައި  ހަމަޖެހިފައިވާ 

ފޮނުވުނެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުއަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ރަށްކޯހުގެ ނަން

ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ 37، 39، 45 އަދި 47 ވަނަ ބެޗް )ފުރަތަމަ 

ގުރޫޕް(
26.08.201610.09.201627ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

16.09.201608.10.201614ހދ. ކުޅުދުއްފުށިބެޗިލަރ އޮފ ނާރސިންގ 6 ވަނަ ބެޗް

ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ 37، 39، 45 އަދި 47 ވަނަ ބެޗް )ދެވަނަ 

ގުރޫޕް(
14.10.201629.10.201627ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
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*03 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ތިރީގައި  ހޯދުމަށް  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކޯހުގެ  ދަރިވަރުން  ކޯސްތަކުގެ   މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  ހިނގަމުންދާ  މިފެކަލްޓީގައި 

ދެންނެވިފައިވާ ރައްރަށަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުއަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ރަށްކޯހުގެ ނަން

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201602ހއ.ދިއްދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201603ޏ.ފުވައްމުލައް

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201602ށ.ފުނަދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201602އދ. މަހިބަދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201602ނ. މަނަދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201603އއ. ރަސްދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201602ތ. ވޭމަންޑޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201603ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201602ބ. އޭދަފުށި 

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް 

ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
03.10.201630.10.201601މ. މުލި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 25



* 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 

މި ފެކަލްޓީން ހިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިގ ކޯހުގެ 54، 59 ވަނަ ބެޗް 46 

ދަރިވަރުން )ގްރޫޕް A(”ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ނާރސިންގ” މި މާއްދާ އާއި ގުޅޭގޮތުން، 

ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1 ދުވަހުގެ ދަތުރުގައި 

25 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިނގ ކޯހުގެ 54، 59 ވަނަ ބެޗް 61 ދަރިވަރުން )ގްރޫޕް 

 )B

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވުނެވެ.

* 03 އޮކްޓޯބަރު 2016 

ކޯހުގެ  ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން  ފެކަލްޓީގައި ހިނގަމުންދާ  މި 

ހޯދުމަށް  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

ފޮނުވަންޖެހޭ ދަތުރުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރައްރަށަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ކޯހުގެ ނަން
ދަރިވަރުން 

ފޮނުވާ ރަށް
އަންނަ ތާރީޚްފުރާ ތާރީޚް

ދަރިވަރުންގެ 

ޢަދަދު

އަންނަ ތާރީޚް ލެކްޗަރަރގެ ނަން  އަދި

 ވަޑައިގަންނަވާ ތާރީޚް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، 

ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އަދި ބެޗިލަރ އޮފް 

ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 2 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

03.10.201616.10.201607 ގދ. ތިނަދޫ 

ޝަހީބު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ލެކްޗަރަރ

06.10.2016 – 03.10.2016

އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، 

ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އަދި ބެޗިލަރ އޮފް 

ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 2 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

03.10.201616.10.201608ލ. ގަމު 

މުޙައްމަދު ޒައިދު

ލެކްޗަރަރ

06.10.2016 – 03.10.2016 

ބެޗިލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 3 ވަނަ 

ސެމިސްޓަރ
03.10.201623.10.201608ރ. އުނގޫފާރު

މުޠާޢު ޝަހީމް

ލެކްޗަރަރ

06.10.2016 – 03.10.2016 

08 އޮކްޓޯބަރު 2016

މި  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  މުވައްޒަފުންގެ  އެކަޑަމިކް 

ލެކްޗަރަރ  މިޑުވައިފަރީގެ 13  އެންޑް  ނާރސިންގ  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ފެކަލްޓީގެ 

  2016 ބޭފުޅުންނަށް   15 ހިމެނިގެން  އިން  ލެކްޗަރަރ   2 އިތުރު  އަދި  އިންނާއި 

އޮކްޓޯބަރު 8 – 10 އަށް މާލޭގައި ވަނީ “ޓްރޭނިންގ އޮން އިވެލުއޭޝަން އިން 

ހިންގިފައެވެ.  ވޯކއޝޮޕެއް  ދުވަހުގެ   3 ނަމުގައި  ގެ  އެޑިޔުކޭޝަން”  ނާރސިން 

ނޑު ގޮތެއްގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ ދަރިވަރުން އެސެސްކުރާނެ  މި ވޯކްޝޮޕްގައި މައިގަ

ކޯސްތައް  މާއްދާތަކާއި  ކިޔަވައިދޭ  އަދި  އިން  ލެކްޗަރަރ  ދަރިވަރުންނައި  ގޮތާއި، 

އިވެލިޔުއޭޓް ކުރާނެ ގޮތްތަކެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމެންޓް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ އެސެސްމަންޓް ފޯމްތައް އަދި ރުބްރިކް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި 

މަޢުލޫމާތެވެ. މިވޯކްޝޮޕް ގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ ތައިލެންޑުގެ، ޗިންގ މައި ޔުނިވަރ 

ސިޓީ ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ނާރސިނގގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި 2 ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ 

ޕްރޮފެސަރ ޑރ. އަރީވަން ކްލުންކުލިން އާއި ޑރ. ނޮންގކްރަން ވިސެސްކުލް އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރު 2016 

އެންޑް  “ޓީ  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  އިން  ވެލްނަސް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ފެކަލްޓީގެ  މި 

ގައި  އެފް.އެޗް.އެސް  ދުވަހު  ވަނަ   2016 އޮކްޓޯބަރު   10 ގެނަމުގައި  ޓޯކް” 

ދުޅަހެޔޮކަމާމެދު  ނަފްސާނީ  ދުނިޔޭގެ  ޙަރަކާތަކީ  މި  ވެއެވެ.  ހިންގިފައި  ޙަރަކާތެއް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ޝިޔާރަކީ “ޓީ 

އެންޑް ޓޯކް” އެވެ. މި ޝިޔާރުގެ އަމާޒަކީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަދި ނަފްސާނީ 

ނުރަނގަޅުގޮތްތައް  ދެކޭ  މުޖުތަމަޢުއިން  ދޭތެރޭ  މީހުންނާ  ދިރިއުޅޭ  ބަލިމަޑުކަމުގައި 

އެއްފަރާތް ކުރުމަށް އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެކެވުމެވެ. މި 

އެކަހެރިވެ  މުޖުތަމަޢުގައި  ބަލިމީހުން  މިފަދަ  ދެކެވިގެން  ވާހަކަ  ބޭނުމަކީ  ޝިޔާރުގެ 

ބައިވެރިވެފައިވަނީ  ޙަރަކާތުގައި  މި  ނައްތާލުމެވެ.  ތިބޭތިބުން  އެއްފަރާތްވެފައި  އަދި 

ކޯސްތަކުގެ  ސޯޝަލްވާރކް  އަދި  ކައުންސެލިންގް  ވެލްނަސްގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް 

ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރާރ އިންނެވެ.

26 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



މިފެކަލްޓީގެ   އަހަރު  ވަނަ   2016 ހަމައެއާއެކު،  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު 

ޤައުމީ  ދިވެހިރާޢްޖޭގެ  ޙަޤީޤަތަކީ  ކުރެވުމުގެ  ގޮތެއްގައި   ފުރިހަމަ  މަސައްކަތްތައް 

އެއްބާރުލެއްވުން  އެހީތެރިކަމާއި  ލިބުނު  ފަރާތުން  މަރުކަޒްގެ  މައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވައިސް  އަށާއި  ޗާންސެލަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާޢްޖޭގެ  ކަމުގައިވާތީ، 

ވަރަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ވެރިންނާއި  އެންމެހައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  ޗާންސެލަރ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުވެރިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޤައުމަށް  ދިވެހި  އަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެދެނީ  ނޑު  އަޅުގަ

އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ދެއްކެވުން، އަދި ޤައުމުގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ދުވަހަށް  އަނެއް  އެއްދުވަހުން  މަގުގައި  ތަރައްޤީގެ  އުފާފާގަތިކަމެވެ.  ދުޅަހެޔޮކަމާއި 

ހަލުވި ކުރިއެރުންތަކެއް މާތްهللا އިރާދަ ކުރެއްވުމަށެވެ. އާމީން.

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ކުރު ކޯސްތައް

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުއަންނަ ތާރީޚްކޯސް ހިންގި ތާރީޚްބައިވެރިންގެ އަދަދުކޯހުގެ ނަން

120ބޭސިކް ފަސްޓްއެއިޑް )ފަސްޓްއެއިޑް ކޭމްޕް(
14.02.1016 އިން

20.02.2016 އަށް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް 

ގެ ދަރިވަރުންނަށް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

06ބޭސިކް ފަސްޓްއެއިޑް
14.02.1016 އިން

20.02.2016 އަށް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ކޮމިޝަން
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްއެމް އެން ޔޫ ލައިބްރަރީ ސްޓާފ1006.09.2016ްބޭސިކް ފަސްޓްއެއިޑް

ބައިވެރިވާ ޖަލްސާ/ ސެމިނާރ/ ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންތައްތައް 2016 

ތާރީޙްޤައުމުފަރާތްބައިވެރިވި ޖަލްސާގެ ނަން
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް 

ބޭފުޅުންނާއި މަޤާމުގެ ނަން

ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި 

ކަންތައްތައް

އިންފޯމަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން 

ޕްރޮޓޮކޯލް ފޮރ އެސެސްމެންޓް އޮފް 

ހީލްޓް ވާރކްފޯސް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް 

ޓްރޭނިންގ އިން ކަންޓްރީސް އޮފް 

ދަ ސައުތު އީސްޓް އޭސިއާ ރީޖަން، 

WHO/SEARO

އިންޑިއާ 

ސަރުކާރު

ޑަބްލިޔޫ އެޗް އޯ  /

ސިއެރޯ  ނިއުދެއްލި/ 

އިންޑިއާ

2016 ޖުލައި 17 - 
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ޑީން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
-

ފެކަލްޓީގެ  މި  ވެސް  މާނައެއްގައި  ހުރިހާ  އަހަރަކީ،  ވަނަ   2016 ނިމިގެންދިޔަ 

ޙަރަކާތްތައް ނުހަނު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިގާދިޔަ އަހަރެކެވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން 

ކަމަށްވާއިރު އެ މަޤްޞަދު  ނޑު މަޤްޞަދު  މައިގަ ފެކަލްޓީގެ  ކުރުމަކީ މި  ތަމްރީނު 

ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޯސްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ފެކަލްޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް މިފަދަ ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ނިމިގެން ދިޔައީ ފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

އެހީތެރިކަމުގެ  އަހައްމިއްޔަތާއި  ދެއްވި  ދަވްލަތުން  ދިވެހި  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް 

ވެސް  އެނޫން  އަދި  ގޮތުންނާއި  ތަޖުރިބާގެ  ޢަމަލީ  އިތުރުން  އޭގެ  ސަބަބުންނާއި، 

ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީއާއި އެއްބާރުލެއްވުން ބޮޑުކަމުންނެވެ. މީގެ 

ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ހިލޭސާބަހަށް  ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ތެރޭގައި 

މެމޯރިއަލް  އިންދިރާގާނދީ  ހެލްތުންނާއި،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި، 

ހޮސްޕިޓަލުންނާއި، އަދި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒްތަކުން ނުހަނު 

އެ  ޓަކައި  އެކަމަށް  ކޮށްލެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ދެއްވާފައިވާކަން  އެހީތެރިވެ  ދީލަތިކަމާއެކު 

ނުހަނު  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފުރުޞަރުގައި  މި  ވުމަކީ  ޝުކުރުވެރި  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ 

އުފާވެރި ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  ގޮތެއްގައި  ރަނގަޅު  އެކަށީގެންވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ 

ހޭދަތަކެއް  ބޮޑެތި  އަދި ނުހަނު  ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކާއި  ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ސަރުކާރުން 

ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ރާއްޖެއަކީ، ދުރުގައި ވަކިވަކި ޖަޒީރާތަކަކުން އެކުލެވިފައިވާ 

ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  ވެސް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ވާތީ  ޤައުމަކަށް 

ޤާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅު ވާއިރު އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދޭނެ ޚިދުމަތްތެރިން 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ތަމްރީން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ދެއްވާ އިސްކަން އެއީ އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެރިންނަށް، އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 27



ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިން ޓެކްނޯލޮޖީ

الَحْمُدهلل َرِب لَعاَلِمين  اَصالُت َوَساَلم علي َسِيِدَنا ُمَحَمٍد اْشَرِف اْلُمُرَسِلين 

َوَعلئ اِله َوَاْسحابه َاْجَمِعْين.

ކީރިތިވަންތަ މާތްهللاގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.  ކައު އިތުރު ރަސޫލާ 

އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި 

ދުޢާ ކުރަމެވެ.

އަހަރު  ވަނަ    2016 ޓެކްނޯލޮޖީ،  އެންޖިނިއަރިންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  އެއަށްފަހު 

ބޭނުން  ފުރުޞަތުގެ  މި  ޓަކައި  ހުށައެޅުމަށް  ރިޕޯޓެއް  ކުރު  ގޮތުގެ  ހިނގަމުންދިޔަ 

ކުރަމެވެ.

އޮފީސް ހިންގުން

ވޮކޭޝަނަލް  ހިނގަމުންދިޔަ  އިންފެށިގެން   1975 އޮކްޓޯބަރ   14 މިފެކަލްޓީއަކީ 

ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ )ވީ.ޓީ.ސީ( އިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތާއި އެސެންޓަރުން 

ފަންނުތަކުން  އިތުރު  ތަމްރީންތަކާއި  ފެންވަރުގެ  މަތީ  ތަމްރީންތަކަށްވުރެ  ދެމުންއައި 

ތަމްރީން ދިނުމަށް 1 އޮކްޓޯބަރ 1996 ގައި އުފެއްދެވި އަދި 1 ޖެނުއަރީ 1999 

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން 

ނަމުގައި  ގެ  )މައިޓް(  އެޑިޔުކޭޝަން  ޓެކްނިކަލް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  މޯލްޑިވްސް 

ހިނގަމުން އައި މަރުކަޒެވެ.  1 ފެބްރުއަރީ 2001 އިން ފެށިގެން ކޮލެޖްގެ މަރުކަޒުތައް 

ފެކަލްޓީތަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ މައިޓްގެނަން  ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ 

)އެފް.އީ.ޓީ( ގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރެއްވިކަން އަންގަވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުގެ ނަންބަރު 15/2001/153/ޑ1- )1 ފެބްރުއަރީ 2001( ސިޓީ އިންނެވެ.

ވޮކޭޝަނަލް  ގެނިޔަލަށް   1982 މެއި   8 އިންފެށިގެން   1975 އޮކްޓޯބަރ   14

ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ހިނގަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިލެކްޓްރިސިޓީގެ 

ދަށުންނެވެ.  9 މެއި 1982 އިން ފެށިގެން 10 ނޮވެމްބަރު 1993 ގެ ނިޔަލަށް 

ވީ.ޓީ.ސީ ހިނގަމުން ގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ.

އަށް  އިލެކްޓްރިސިޓީ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އޭރުގެ  އުފެދިފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  ވީ.ޓީ.ސީ 

ބޭނުންފުޅުވާ މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.  ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި 

ކުރިއަރަމުންދާ  ތަކަށާއި  މަޝްރޫޢު  ތަފާތު  ތަރައްޤީގެ  ފައްޓަވާފައިވާ  ސަރުކާރުން 

މުހިންމު  ވަރަށް  މުޅިރާއްޖެއަށް  ގުޅިގެން  ޙަރަކާތްތަކާއި  އިޤްތިޞާދީ  އަދި  ޞިނާޢީ 

ގޮތެއްގައި ބޭނުންވާ ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީން ކުރަންވެފައި ވުމާއިއެކު، 

ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މިފަދަ މީހުން ތަމްރީން ކުރެވޭނެ މަރުކަޒު ކަމުގައި މިމަރުކަޒު 

ވެފައިވެއެވެ.  ފަންނީ ތަމްރީން އުގަންނައި ދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަކީ މާލޭގެ އިތުރުން 

ސެޕްޓެމްބަރު   15 ކަމުގައި  ޙަރަކާތްތަކެއް  ގެންދާ  ހިންގަމުން  ރާއްޖެތެރޭގައިވެސް 

1982 އިން ފެށިގެންވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.                                   

ޖުމާދަލްއޫލާ   26(  93/94 ނަންބަރު  ދެންނެވުން  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފެށިގެން  އިން   1993 ނޮވެމްބަރ   11 އިން،   )1993 ނޮވެމްބަރ   1414،11

ވީ.ޓީ.ސީ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  ބަދަލު  ގެންނެވި  އޮނިގަޑަށް  އޮފީސްތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ 

އަކީ 11 ނޮވެމްބަރު 1993 އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހިއުމަން 

ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  ހިނގަމުންދާ  ދަށުން  އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ  އެންޑް  ރިސޯސަސް 

ހަމަޖައްސަވާފައި ވެއެވެ.  މިކަން މިގޮތުގެމަތިން ހަމަޖެއްސެވިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޕްލޭނިންގ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަށް އަންގަވާފައިވަނީ، 

ނޮވެމްބަރު   11( 243/93/100/ޑ1-  ނަންބަރު  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

1993( ސިޓީ އިންނެވެ.  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެންނެވުން ނަންބަރު 100/98 )22 ރަޖަބު 1419، 

11 ނޮވެމްބަރު 1998( އިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަޑު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 

އިޢުލާން ކުރެއްވިއިރު މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަންއަކީ 

ދަށުން  ލޭބަރގެ  އެންޑް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމްގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން 1 އޮކްޓޯބަރ 1998 

ގައި  މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އުފައްދަވާ 1 ޖެނުއަރީ 1999 

ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން  ގޮތުގައި  މަރުކަޒެއްގެ  ކޮލެޖްގެ  އަކީ  މައިޓް  ފެށިގެން  އިން 

ސެޕްޓެމްބަރު   1( -191/89/100/1ޖީ  ނަންބަރު  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

1998( ސިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި  އަންގަވާފައިވެއެވެ.  އަށް  ލޭބަރ  އެންޑް 

ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  މައިޓަކީ  ސިޓީއިން  -2/99/153/1ޑ  ނަންބަރު 

އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް 

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަންބަރު 2/99/140/153 )2 ޖެނުއަރީ 1999( ސިޓީން 

މިމަރުކަޒަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2010 ގައި “މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް” ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  

އާ މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަވާފައިވާ އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ 

ވޮކޭޝަނަލް  ގެންދިޔަ  ހިންގަމުން  ރ.އަލިފުށީގައި  އާއި  ގަ  ކ.ތުލުސްދޫ  ދަށުން  ގެ 

ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރައްވާ ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އިމާރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް 

ހިންގާ ޢިމާރާތް ކަމަށާއި އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗަކީ ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ތަކެތި ކަމުގައި 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަންގަވާފައިވަނީ  ހަމަޖައްސަވާ  މިގޮތަށް  ހަމަޖައްސަވާއެވެ.  ވަނީ 

22- )28 އޭޕްރިލް 2010( ސިޓީ  އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ނަންބަރު 2/2010/153/އެމް.ބީ

އިންނެވެ.

ޓެކްނޯލޮޖީ  އެންޖިނިއަރިންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ފެށިގެން  އިން  އޮކްޓޯބަރު 1975   14

އެހެން  ކުރިއެރުން  ހޯދިފައިވާ  މަސައްކަތާއި  ގެންގޮސްފައިވާ  ހިންގަމުން  އިން 

މުއައްސަސާ އަކަށް 12 އޭޕްރިލް 2010 ގައި ބަދަލުވެގެން ދިއުމާއެކު، ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެންޖިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގައި އަލުން ޤާއިމްކޮށް 

ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއެކު ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ 

އައު އިދާރީ އޮނިގަޑު 19 އޯގަސްޓް 2010 ގައި ފާސްކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަންގެ A )22-1275/2010/22/188 އޯގަސްޓް 2010( ނަންބަރު ސިޓީން 

ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

28 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އޮނިގަޑު  އައު  ޓެކްނޯލޮޖީގެ  އެންޖިނިއަރިންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

މަޤުޞަދު  ފެކަލްޓީގެ  ކައުންސިލުން  ކޮލެޖް  ފާސްވިއިރު 

ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ

ހ. މަޤުޞަދު

އެންޖިނިއަރިންގ އަކީ އިންސާނީ ތަރައްޤީ އާ ސީދާ ގުޅިގައިވާ ދާއިރާ އެކެވެ. އަދި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ދާއިރާ އެކެވެ. މި ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ދެމިހުރުމަށް  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  އަދާކުރާ  ދައުރެއް  އިސް  އެންމެ 

ނޑައަޅާ އާންމު މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ކަ

ކޮމްޕިއުޓިންގ  އާއި(  )ބިލްޓް-އެންވަޔަރަމަންޓް  ބިނާވެއްޓާއި  އާއި  އެންޖިނިއަރިންގ 

ސައިންސް އާއި ޖިއޮމެޓިކްސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، އަމިއްލަ އުނގެނުމުގެ 

ހުނަރު ލިބިފައިވާ، ޤާބިލް، އުފެއްދުންތެރި، އަދި ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގޭ 

މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން.

ހެދުމާއި  ރިސާރޗް  ކުރާނެ  ފައިދާ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ދާއިރާތަކުން  ފެކަލްޓީގެ 

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް ހިންގުން. 

ފެކަލްޓީގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އުޞޫލުތަކާ 

އެއްގޮތަށް ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

އުނގެނުމާއި ރިސާރޗް ހަދައިގެން ފެކަލްޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރިއެރުވުމުގައި 

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުން.

އިސްނެގުމާއި  ފަތުރައިގެންނާއި  މަޢުލޫމާތު  ބައިވެރިވުމާއި،  ދާއިރާތަކުން  ފެކަލްޓީގެ 

ލަފާދީގެން )ލީޑަރޝިޕް ފޯރުކޮށްދީގެން( ދާއިރާ މުވައްޒަފުންނާއި އިންޑަސްޓްރީ އާއި 

ކޮލެޖަށާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުން.

އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ދަރިވަރުން ޝަޢުޤުވެރިވާ ފެކަލްޓީ އަކަށް ވުން.

އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގި ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް

24 މާރޗް 2016 ގައި ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބޭއްވެވި ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާގައި 

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ 4 ކޯހަކުން 12 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައި 

ވެއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޓާމުގައި ފެކަލްޓީގައި ފެށި ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ކޯހުގެ 

އަހުމަދު  ދަރިވަރަށް  ޝަހީދު  ހޯދި  ނަތީޖާ  ރަގަޅު  އެންމެ  ތެރެއިން  ބައިވެރިންގެ 

ރަޝީދު އެވޯޑް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.  މި އެވޯޑް ހާޞިލް ކޮށްފައިވަނީ ބެޗްލަރ 

އޮފް ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ )އޮނަރސް( ކޯހުގެ ދަރިވަރު  އިސްމާއީލް އަފްޒަލ، 

ބަހާރުގެ، ޅ.ހިންނަވަރު  އެވެ.

އެޑްވައިޒަރީ  ފެކަލްޓީ  ގެ  އެފް.އީ.ޓީ  ދުވަހު  )އަންގާރަ(    2016 ފެބްރުއަރީ   09

ކޮމެޓީގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައްޖޭގެ އިންޑަސްޓަރީ 

އަށް މިވަގުތު މީހުން އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ދާއިރާ ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރެވުނެވެ.   އަދި  މިހާރު ރާއްޖެގައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ބަލާއިރު ކުއަންޓިޓީ 

ސަރވޭޔަރުން، ލޭންޑް ސަރވޭޔަރުން އަދި ސަރވިސް އެންޖިނިއަރިންގެ ދައިރާ އިން 

ޕްރޮފެޝަނަލް  މީހުން ނެތް ކަމާއި،  މި ދާއިރާ ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މީހުން ތައްޔާރު 

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ކޯހުގެ 5 ވަނަ ސެމެސްޓަރގައި 

ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ޑިޒައިން މާއްދާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސަރވޭ ދަތުރެއް  މ. މުއްޔަށް  

މި  ކޮށްފައެވެ.    ވަނީ   އަށް  މާރޗް 2016  އިން 5  ފެބްރުއަރީ 2016   27

ދަތުރުގައި  ދަރިވަރުންނާއެކު  ލެކްޗަރަރ އަހުމަދު ފާރިޒް ނިޒާރު އާއި އެސޯސިއޭޓް 

ލެކްޗަރަރ ޢަބްދުهللا އަފީފް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ވަނަ   6 ކޯހުގެ  )އޮނަރސް(  އެންޖިނިއަރިންގ  ސިވިލް  އިން  ޑިގްރީ  ބެޗްލަރސް 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 29



ސެމެސްޓަރގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ސަރވޭ ދަތުރެއް  ބ.އޭދަފުއްޓަށް 19 މާރޗް 

ދަތުރުގައި   މި  ކޮށްފައެވެ.    ވަނީ   އަށް   2016 މާރޗް   24 އިން   2016

ދަރިވަރުންނާއެކު  އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ހަސަން ޝިރާޒް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ގްރީންބިލްޑިންގ ކޮންސެޕްޓް ގެ ދަށުން އެފް.އީ.ޓީއިން ހިންގާ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން 

ކޯސްތަކުގެ މޮޑިއުލްތައް އިތުރުކޮށް މި ކޮންސެޕްޓްއަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަރޖީ އާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދެމެދު  20 ޖޫން 

2016 ގައި އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.  ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ 

ވަނީ   ރުފިޔާ  މިލިއަން   1.3 މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރެވޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 

ކަޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން ކޯހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

ކަލްޗަރ އަދި ޑިޒައިން މާއްދާ ކިޔަވަމުންދާ 30 ދަރިވަރުންނާއި 3 ލެކްޗަރަރ އިން މި 

މާއްދާ އާއި ގުޅޭ ރިސާރޗްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ރ. އަލިފުއްޓަށް 13 އޮގަސްޓް 

2016 އިން 18 އޮގަސްޓް 2016 އަށް ވަނީ  ދިރާސީ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.   މި 

ދަތުރުގައި  ދަރިވަރުންނާއެކު  އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ މަރިޔަމް އީމާން، އިބްރާހީމް 

ނަދީމް އަދި ހަސަން އަޒާން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ބަދަލު  އަށް  ބިލްޑިންގ  ސަލާހުއްދީން  އެފް.އީ.ޓީ   ގައި   2016 އޯގަސްޓް   20

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  އެފް.އީ.ޓީ ސަލާހުއްދީން ބިލްޑިންގ އަށް ބަދަލު ކުރިއިރު ފެކަލްޓީ 

ހިނގަމުން ދިޔައީ  ސޯސަންގޭގައެވެ. އެފް.އީ.ޓީ ސޯސަންގެއަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ 

1 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައެވެ.

ފެކަލްޓީގެ ޑިން  އަލްފާޟިލް ޣާނިމް މުހައްމަދު އާއި  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އާކިޓެކްޗަރ 

އެންޑް ޑިޒައިން ގެ އެޗް.އޯ.ޑީ / ލެކްޗަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ފާރިޒް ނިޒާރު އާއި 

ލެކްޗަރަރ  އެސޯސިއޭޓް  އެޗް.އޯ.ޑީ/   އެންޖިނިއަރިންގެ  ސިވިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހައިކަލް އިބްރާހީމް  ސްރީލަންކާގެ މޮރޮޓޮވާ ޔުނިވަރސިޓީ 

އަށް ސްޓަޑީ ވިޒިޓް އެއް 2016 ސެޕްޓެމްބަރު 12 އިން 16 ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ޢިލްމީ ފޯވަހި ޕްރޮގްރާމުގައި  

ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި އެފް.އީ.ޓީ އިން ވަނީ  “މާލެ-ހުޅުލެ ލިންކް ބްރިޖް  - 

ތަސައްވުރަކުން ހަޤީގަތަކަށް”  ނަމުގައި ބްރިޖް ބެހޭ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ހޭލުންތެރި 

ކުރުވުމަށް  އިލްމީ ފޯވަހި ހުށައަޅައި ދީފައެވެ.  

ފެކަލްޓީގެ  ގުޅިގެން  ފެކަލްޓީއާއި  މި  އިން  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ 

ކެނޮޕީ  ހުޅުވާލެވުނު  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  އިންޖިނީރިން  ސިވިލް  އަދި  އާކިޓެކްޗާ 

ޑިޒައިން ކޮމެޕެޓީޝަން އެއް ސެޕްޓެމްބަރު 7-5 ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  މި ޑިޒައިން 

މުބާރާތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިންސާފުކޮށް އެއްވަނަ ޑިޒައިން ހޮވާފައިވަނީ އެޗް.ޑީސީގެ 

އާކިޓެކްޓުންނާއި ބޭރުން ދައުވަތު ދެވުނު އާކިޓެކްޓުންގެ މެދުގައެވެ. މުބާރާތުން އެއްވަނަ 

އަށް ދިޔަ ގްރޫޕަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން 10,000 ރުފިޔާގެ އިނާމް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.  

ސެންޓްރަލް  ހުޅުމާލެ  ފުރިހަމަކޮށް  އިތުރަށް  ޑިޒައިން   ހޮވުނު  އެއްވަނައަށް  އަދި 

ޕާކުގައި އިންސްޓޯލް ކުރެއްވުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗްޑީސީ( 

އިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ  4 ވަނަ ބައްދަލުވުން 19 އޮކްޓޯބަރު 2016 ގައި 

ފުޅާ  އިތުރަށް  ކޯސްތައް  ހިންގާ  ގައި  ފެކަލްޓީ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.  

ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި، އިންޑަސްޓްރީ އާއި  ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

30 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ސްޓަޑީ  ވާރކްޝޮޕް/   / ސެމިނާރ   / ޖަލްސާ  ބައިވެރިވި 

ވިސިޓް

-1 ހ- ސްޕެޝަލް ޓްރެއިނިންގ އިން ނެނޯ  ފެބްރިކޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

   ށ- މިސެމިނާރ ބޭއްވުނީ 17 ޖެނުއަރީ 2016 އިން 4 ފެބްރުއަރީ 2016  

އަށް ބެންގަލޫރ ، އިންޑިއާ

  ނ- މި ސެމިނާރ އިންތިޒާމް ކުރެއްވީ ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއާއި ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން ސްޓާފް 

ކޮލެޖް ފޯ ޓެކްނީޝަން  އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެންނެވެ.

   ރ- މިސެމިނާރގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް 

ޙަސަން ޝިރާޒް އެވެ.

-2 ހ- އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް:  ޕޮލިސީޒް، ޕްރިފަރެންސަސް 

އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް

     ށ- މިސެމިނާރ ބޭއްވުނީ 16 ޖުލައި 2016 އިން 26 ޖުލައި 2016  އަށް 

ސިންގަޕޯރ

ޕްރޮގްރާމް  ކޯޕަރޭޝަން  ސިންގަޕޯރ  ކުރެއްވީ  އިންތިޒާމް  މިސެމިނާރ  ނ-      

ޓެކްނިކަލް  ސްޓޭޓްސް  ޑިވެލޮޕިންގ  އައިލެންޑް  ސްމޯލް   ، އެވޯޑް  ޓްރެއިނިންގ 

ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް

އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  އެސޯސިއޭޓް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ  ގައި  މިސެމިނާރ  ރ-   

އިބްރާހީމް ނަދީމް އެވެ.

-3  ހ. ވާރކްޝޮޕް އޮން މޫޑްލް ޓަރނިޓިން ފޮރ އެކެޑެމިކް ސްޓާފް

      ށ- މިސެމިނާރ ބޭއްވުނީ 15 މެއި 2016 އިން 19 މެއި 2016  އަށް 

ސިންގަޕޯރ

      ނ- މިސެމިނާރ އިންތިޒާމް ކުރެއްވީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ 

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް އިންނެވެ.

ޣާނިމް  އަލްފާޟިލް  ޑީން   ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ   މިސެމިނާރގައި        ރ- 

ލެކްޗަރަރ  އެސޯސިއޭޓް    ، ނިޒާރު  ފާރިޒް  އަހުމަދު  ލެކްޗަރަރ  މުޙައްމަދުއާއި  

މުޙައްމަދު ހައިކަލް އިބްރާހީމް، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ހަސަން ޝިރާޒް، އެސޯސިއޭޓް 

ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަދީމް އެވެ.  

ރިޕޯޓް ނިންމުން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ ހިންގުމުގައި ފާއިތުވި 2016 ވަނަ އަހަރު 

ދެއްވި  އާއި  ދެއްވުމުގަ  ހައްލުކޮށް  ދަތިކަންތައްތައް  ކުރިމަތިވި  ތެރޭގައިވެސް  ގެ 

ވަރަށް  މެނޭޖްމަންޓަށް   ސީނިއަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފާހަގަކޮށް  ލެއްވުން  އެއްބާރު 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްތެރިން ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަތިވެރި މަސައްކަތަށް މާތްهللا 

ގެ ވާގިފުޅާއެކު ކުރިއެރުމާ ކާމިޔާބު ދެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 31



ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ނޑު މަސައްކަތް ފެކަލްޓީގެ މައިގަ

މުދައްރިސުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ނަމުގައި 01 މާރޗް 1984 )28 ޖުމާދަލްއޫލާ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮސްފައިވަނީ  ހިންގަމުން  މަރުކަޒު  މި  އުފެއްދެވި  ގައި   )1404

ހިނގަމުން  ފެށިގެން  ން   2001 ފެބްރުއަރީ   01 ދަށުންނެވެ.   އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  ގޮސްފައިވަނީ  

ބިލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަމުގައެވެ.  އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

ފާސްވުމާއިގުޅިގެން އެބިލްގެ )ހ( ގެ ދަށުން،15 ފެބްރުއަރީ 2011 އިން ފެށިގެން 

ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

ނަމުގައެވެ.

ނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ މުދައްރިސުންނަށް  މި ފެކަލްޓީގެ މައިގަ

ކޯސްތައް  ތަމްރީނުލިބިދެވޭ  ތަޢުލީމާއި  އެކަމަށް  މީހުންނަށް  ފެންވަރުހުރި  ވާންއެދޭ، 

ފާހަގަކޮށް  ހުނަރުތައް  ޢިލްމާއި  ބޭނުންވާ  ދާއިރާއަށް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ހިންގުމާއި 

އެއާއި އެއްގޮތަށް މަންހަޖު ފަރުމާކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޝަވްޤުވެރިކަން މީހުންގެ 

ތަޢުލީމާއި  މުދައްރިސުންގެ  މަސައްކަތްކުރުމާއި  އަށަގެންނެވުމަށް  ހިތްތަކުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ދިރާސާތައްކޮށް ޝާއިޢުކުރުމެވެ.  ތަމްރީނާއިބެހޭ 

ފެކަލްޓީއަށް  މި  ޓަކައި  ޙާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ 

ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތައް ކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފެކަލްޓީން ބައިވެރިވި ޙަރަކާތްތައް

ޔޫތު ޗެލެންޖް ޕްރޮގްރާމް

2016 އޮގަސްޓް 4 އިން 6 އަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޔޫތު ޗެލެންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި 

މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ  ބައިވެރިވެ،  އިން  ޔުނިވަރސިޓީ 

ދިނުމަށް ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު އޮގަސްޓް 6 ވަނަ 

ދުވަހުގެރޭ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

އިސްލާމިކް ފެއަރ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން 29 އިން 31 އޮކްޓޫބަރ 

2016 އަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިސްލާމިކް ފެއަރގައި ފެކަލްޓީން 

ބައިވެރިވެ، ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް 

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އެވެ. 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

“އުފަލާމަޖާ”ގެ  ފެކަލްޓީން  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  ކުޑަކުދިންގެ  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް 

ނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 13 މެއި 

2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އާޓީފިޝަލް ބީޗްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޙަރަކާތްތަކުގައި 

މި  ހިންގުނު  ގޮތުގައި  ހަވީރުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ވަނީ  އިން  ފެސާ 

އެގޮތުން  ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނީ  ކުޅިވަރުތައް  އެކިއެކި  ތަފާތު  ހަރަކާތުގައި 

ޖިމްނާސްޓިކް، ބޯޅައުކުން، ބޯޅަ ވެއްޓުން އަދި ވެސް ތަފާތު ކުރިވަރުތައް ކުރިއަށް 

އެކިއެކި  ތަފާތު  ވެސް  ގޮތުން  ތަޢުލީމީ  ކުދިންނަށް  އިތުރުން  ކުޅިވަރުގެ  ދިޔައެވެ. 

ލިޔުމާއި  އިތުރުން  ޖެއްސުމުގެ  ކުލަ  ކުރެހުމާއި  ކުރިއަށްގރެންދިޔައެވެ.  ހަރަކާތްތައް 

ކިޔުން ވެސް މި ހަވީރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ދުނިޔޭގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ 

ޖަމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން 5 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގައި ކުލަގަދަ ޙަފްލާއެއް ބޭއްވިއެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، 

ފަވާޒް  އަލީ  ޑރ.  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޝަރީފެވެ. މި ޙަފްލާގައި ޑރ.ފަވާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޤައުމު އަދި ދުނިޔެ 

ވެސް ބިނާކުރާ ބަޔަކީ މުދައްރިސުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރގައި 140 ދަރިވަރުން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި 

ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިއެވެ. ދެވަނަ ސެމެސްޓަރގައި މާލެއާއި 

އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ފޮނުވުނެވެ. މިގޮތުން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި 

މި  ޓީ.ޕީގައި  ފުރިހަމަކުރިއެވެ.  ޕްރޮގްރާމް  ޕްރެކްޓިސް  ޓީޗިންގ  ދަރިވަރުން   325

އަހަރު ދަރިވަރުން ފޮނުވުނު ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، ބ. 

ތުޅާދޫ ސްކޫލް، ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، ތ. ވިލުފުށީ ސްކޫލް، ރ. އަލިފުށީ 

ސްކޫލް، ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް އަދި ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިމެނެއެވެ. މި 

ސްކޫލްތަކަށް ޖުމްލަ 61 ދަރިވަރުން ފޮނުވުނެވެ. 

ދަރިވަރުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރި ދަތުރުތައް

• ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ 2014 ގެ 11 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ގެންދާ 	

CHE201 މާއްދާގެ ދަށުން ‘ވޯޓަރ އެނޭލިސިސް އޮން އޭން އެގްރިކަލްޗަރަލް 

އައިލެންޑް’ މި މަޢުޟޫގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 2016 އޭޕްރީލް 14 އިން 

16 ށް އއ.ތޮއްޑޫ އަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. 

• ކިޔަވަމުން 	 ދަރިވަރުން   56 ގެ   2014 ސެކަންޑަރީ  ޓީޗިންގ  އޮފް  ބެޗިލަރ 

ގެންދާ EST301 މާއްދާގެ ދަށުން ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ “ޚާއްސަ އެހީއަށް 

32 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު”އަށް އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް 2016 އޭޕްރީލް 30 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ކ.ގުރައިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. 

• މި ފެކަލްޓީގައި BIO203 އަދި CST311  މައްދާ ކިޔަވާ 19 ދަރިވަރުންނާއި 	

މި ފެކަލްޓީގެ 05 މުވައްޒަފަކު މާއްދާއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 01 

އޮކްޓޯބަރ 2016ގައި ކ. ހުރަޔަށް ދަތުރުކުރިއެވެ.

• މި ފެކަލްޓީގައި SOC103 އަދި SOC301 މާއްދާ ކިޔަވާ 40 ދަރިވަރުންނާއި 	

 01 ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އާއިގުޅޭ  މާއްދާ  މުވައްޒަފަކު،   01 ފެކަލްޓީގެ  މި 

އޮކްޓޯބަރ 2016ގައި ހުޅުމާލޭ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރ އަށް ދަތުރުކުރިއެވެ.

ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި އައު ކޯސްތައް ފެށުން

• މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )ދިވެހި ލޭންގުއެޖް ޓީޗިންގ( ކޯހެއް ފެކަލްޓީގައި 	

އަލަށް ހިންގަން ފެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ކޯސް ފަރުމާކުރެވުނެވެ. 

• ކޯހެއް 	 ޓީޗިންގ(  ލޭންގުއެޖް  )އިންގްލިޝް  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މާސްޓަރ 

ފެކަލްޓީގައި އަލަށް ހިންގަން ފެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ކޯސް ފަރުމާކުރެވުނެވެ. 

• ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ ކޯހަށް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމްގެ މާއްދާތައް 	

އިތުރުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ކޮމެޓީ އޮން ކޯސަސް އަށް ހުށަހެޅުނެވެ. 

• ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ )ހެލްތް، ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް 	

ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް( ކޯހެއް އެކުލަވާލެވި، ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

އެކަޑަމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ. 

• ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު 	

ދަންނަވާ  މި  ތިރީގައި  ތެރެއިން  ކޯސްތަކުގެ  ހަމަޖެހުނު  ހިންގުމަށް  ކުރުމަށް 

ހިންގަން  މޯޑުން  ބްލޮކް  ގައި   18 އޮގަސްޓް   2016 ކިޔެވުން  ކޯސްތަކުގެ 

އަދި ސެންޓަރ  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހިންގަނީ  މިކޯސްތައް  ފެށުނެވެ. 

ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގގެ ފަރާތުންނެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކޯސްތައް 

ހިންގޭ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މާލޭގެ އިތުރުން ކެމްޕަސްތައް )ސ.ހިތަދޫ، 

އދ.  އަދި  ށ.މިލަންދޫ  ،ހއ.ދިއްދޫ،  ގދ.ތިނަދޫ(  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،ލ.ގަން، 

މަހިބަދޫ އެވެ. 

• މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެސެސްމެންޓް( ކޯހެއް ހިންގުމާ 	

އެޑިޔުކޭޝަނާއި  އޮފް  ފެކަލްޓީ  އެޑިޔުކޭޝަނާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅޭގޮތުން 

ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސިޓީ 

ޑިޕާޓްމެންޓް  އެޝުއަރެންސް  ކޮލިޓީ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި 

ސްކޮލަރޝިޕް  ހުޅުވާލި  ކޯހަށް  މި  ހަމަޖެހުނު  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން 

ޖޫން  ކިޔެވުން  ކޯހުގެ  މި  ކުރިމަތިލައްވިއެވެ.  ފަރާތަކުން   25 ފުރުޞަތަށް 

2016ގައި 19 ބައިވެރިންނާއެކު ފެށިފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް

ރާއްޖޭގައި

Library session on HInari and Absco

ބޭސް  ޑާޓާ  ލައިބްރަރީ  ކުރައްވައިގެން  އިންތިޒާމް  ލައިބްރަރީއިން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ސެޝަނެއް 29 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ން 15:00 

ށް ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރއިންނަށް ހިންގަވައިދެއްވިއެވެ. 

ޗީފް  ގެންގޮސްދެއްވީ  ކުރިއަށް  ލެބްގައި  ކޮމްޕިޔުޓަރ  ފެކަލްޓީގެ  މިސެޝަން 

ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ޙަލީމް އެވެ. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 33



Workshop on Research Ethics

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 15 މާރޗް 2016ގައި ބޭއްވެވި ރިސާރޗް 

އެތިކްސް ވާރކްޝޮޕްގައި މި ފެކަލްޓީގެ 22 ލެކްޗަރައިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

މިސެޝަން ހިންގަވައިދެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސަލަރ ޑރ.ޢަލީ ފަވާޒް 

ޝަރީފް އެވެ.

TurnItin Traning, February 2016

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ފަންނީ  ޕްރޮގްރާމަށް  ދެންނެވިފައިވާ  ސުރުޚީގައި 

ގޮތުން ފެބްރުއަރީ 2016ގައި 2 ގަޑިއިރުގެ ސެޝަނެއް ފެކަލްޓީގައި ހިންގުނެވެ. 

މުޙައްމަދު ޝިހާބު  އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  ހިންގަވައިދެއްވީ  މިސެޝަން 

އެވެ. 

Moodle Training, February 2016

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ފަންނީ  ޕްރޮގްރާމަށް  ދެންނެވިފައިވާ  ސުރުޚީގައި 

ގޮތުން ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި 1 ގަޑިއިރުގެ ސެޝަނެއް ފެކަލްޓީގައި ހިންގުނެވެ. 

މުޙައްމަދު ޝިހާބު  އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  ހިންގަވައިދެއްވީ  މިސެޝަން 

އެވެ.

National Preschool CurriculumTraining

2016ގައި  އޮގަސްޓް   8 އިން  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  އިންސްޓްޓިއުޓް  ނެޝަނަލް 

ފެކަލްޓީގައި ބޭއްވެވި ކަރިކިޔުލަމްއަށް އަހުލުވެރިކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ފެކަލްޓީގެ 

6 ލެކްޗަރަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިއީ 2 ގަޑިއިރުގެ ސެޝަނެކެވެ. 

PD session-ICT in Primary Education/RDTC

މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ މުޙައްމަދު ޝިހާބު އަދި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބައިވެރިވެލެއްވި 

މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބުނު  އެބޭފުޅުންނަށް  ޕްރޮގްރާމުން  ދެންނެވިފައިވާ  ގައި  ސުރުޚީ 

ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރއިންނަށް 1 ގަޑިއިރުގެ ސެޝަނެއް، 4 

އޭޕްރީލް 2016ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވިއެވެ. 

Intranet training

ގައި   2016 މެއި   16 އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެގޮތުން  ލެކްޗަރަރއިން  އިންޓްރާނެޓަށް 

އައި.ޓީ  ހިންގަވައިދެއްވީ  ސެޝަން  މި  ގަޑިއިރުގެ   1 ބޭއްވިއެވެ.  ސެޝަންއެއް 

ސެކްޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ. 

Teacher Expertise & Professional vision 360 observa-

tion

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 4 ސެޕްޓެމްބަރ 

2016ގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގަވައިދެއްވި  ޕްރޮގްރާމް 

ފެކަލްޓީއިން ބައިވެރިވިއެވެ. މިއީ 2 ގަޑިއިރުގެ ސެޝަނެކެވެ. 

SPSS workshop

 16 އިން   14 މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިން  ސައިންސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ގައި  ޕްރޮގްރާމް”  ޓްރޭނިންގ  “އެސް.ޕީ.އެސް.އެސް  ހިންގެވި  އަށް   2016 ޖުލައި 

ޒުބެއިރު،  އާމިނަތު  މުޙައްމަދު ޟާމިރު،  އަޙްމަދު،  ލެކްޗަރަރ ޝިއުނާ  ފެކަލްޓީގެ 

އަޙްމަދު  އޮފިސަރ ޝީޒާ  އެޑްމިން  ޢަބްދުهللا، ސީނިއަރ  އަޒީމާ  ނަސީރު،  ބަދޫރާ 

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  

 PD session )IBSE( by Lecturer Mariyam Nashath/Ali

Shareef

މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޢަލީ ޝަރީފް އަދި މަރިޔަމް ނަޝާތު ބައިވެރިވެލެއްވި ސުރުޚީ 

ގައި ދެންނެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުން އެބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމުގެ 

އޭޕްރީލް   25 ސެޝަނެއް،  ގަޑިއިރުގެ   2 ލެކްޗަރަރއިންނަށް  ފެކަލްޓީގެ  ގޮތުން 

2016ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވިއެވެ. 

Workshop on Research methodology in social sci-

 ences: New Trends & Perspectives Presented by Dr

Imtiaz Ahmed

ބޭއްވުނު  ގައި   2016 ސެޕްޓެމްބަރ   29 ގައި  އޮޑިޓޯރިއަމް  ފައުންޑޭޝަން 

ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.   

E-learning Workshop

އީ- ހިންގެވި  2016ގައި  ނޮވެމްބަރ  ކުރައްވައިގެން  އިންތިޒާމް  މަރުކަޒުން  އިދާރީ 

ލާރނިންގ ވާރކްޝޮޕް ގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  

Fahi Oiyvaru-Dialogue on population issues

ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  2016ގައި  ޖުލައި   11 ގައި  އޮޑިޓޯރިއަމް  ފައުންޑޭޝަން 

ޤައުޝިއްޔާ،  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ  ސީނިއަރ  ފެކަލްޓީގެ  ސެޝަންގައި 

ޝަޢުޤީ  ފާޠިމަތު  ސަޢީދު،  ޝާރުދާ  ޢަބްދުهللا،  އަޒީމާ  ނަޝާތު،  މަރިޔަމް 

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

Research methods workshop in Kulhudhuffushi Cam-

pus

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސްގައި 21-20 ޖުލައި 2016 އަށް ހިންގުނު 16 

މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކެމްޕަސްގައި  އެ  ވާރކްޝޮޕް’  މެތަޑްސް  ‘ރިސާރޗް  ގަޑިއިރުގެ 

މުޙައްމަދު  ޒާހިރާ  އާއި  އުމަރު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ 

ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ. 

34 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



Using Ebsco and Hinari database

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް ގައި 26 ން 28 ޖޫން 2016 އަށް ހިންގުނު ޑާޓާބޭސް 

ޓްރޭނިންގގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  

Positive Thinking

އިދާރީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން 2016 އޭޕްރީލް 12 ން 13 ށް ހިންގެވި 

“ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެކަލްޓީގެ ސ.ލެބް ޓެކްނީޝަން ޙަސަން 

އާމިނަތު  އ.ލެބް.ޓެކްނީޝަން  ނަސީރު،  ޢަލީ  ވަފިއްޔާ  ލެބް.ޓެކްނީޝަން  ޝިޙާމް، 

ފުރިހަމަ  ޢަބްދުهللا ސަޢީދު  ޒޭނާ  ފާޠިމަތު  ލެބް.އެސިސްޓެންޓް  އަދި  ސަފާ ސަޢުދީ 

ކުރެއްވިއެވެ. 

ICT for Office

އިދާރީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރައްވައިގެން  އިންތިޒާމް  އިން  ސައިންސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

މުވައްޒަފުންނަށް 24 ނޮވެމްބަރ 2016ގައި ހިންގަވައިދެއްވި 6 ގަޑިއިރުގެ ‘އައި.

ސީ.ޓީ ފޮރ އޮފީސް’ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެކަލްޓީގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އަޙްމަދު  މަސީޙާ  އާމިނަތު  އަދި  ޔޫސުފް  މޫނިސާ  މޫސާ،  ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ 

ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ. 

Attended seminar on Entreprenure

މަޢުމޫނާ  ލެކްޗަރަރ  ގައި  ގަޑިއިރުގެ ސެމިނަރ   8 ހިންގުނު  ގައި   2016 ޖުލައި 

ޢަބްދުهللا އާއި ޢާއިޝަތު ޝެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 Public Lecture on ”Economics and Finance, What

”?went wrong

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި،  އާންމުން  ދާއިރާއަށް  ފައިނޭންސްގެ  އިސްލާމިކް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ގުޅިގެން 

2016 ޖުލައި 17 ގައި ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އޮޑިޓޯރިއަމް ގައި ހެނދުނު 10:00 ން 

11:30 އަށް ބޭއްވުނު ސުރުޚީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލެކްޗަރ ގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ 

މައުމޫނާ ޢަބްދުهللا އާއި ޢާއިޝަތު ޝެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

Executive Training Program for Maldives Civil Serv-

ants: Towards a Transformation

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސް 

އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 2016 އޮކްޓޫބަރ 16 އިން 18 އަށް 

ހިންގެވި ސުރުޚީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ވަސީމާ 

ފިކުރީ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި

 International Multi-Disciplinary Research Conference,

Srilanka

ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯ ގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 ން 3 ށް ބޭއްވުނު ‘އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  ގައި   ’2016 ކޮންފަރެންސް  ރިސާރޗް  މަލްޓިޑިސިޕްލިނަރީ 

އަލްފާޟިލާ ވަސީމާ ފިކުރީ އާއި އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިޔާމާ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

ސްޓާފް  ފެކަލްޓީގެ  ބައިވެރިވެލައްވާފައިވަނީ  ގައި  މިޕްރޮގްރާމް  ފިކުރީ  ވަސީމާ 

ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޚަރަދު ކުރެވިގެންނެވެ. 

 International Conference on Education for Sustainable

 Development: Empowering individuals with Multiple

Disability, New Delhi

އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި 27 – 28 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ހިންގުނު ސުރުޚީގައި 

ދެންނެވިފައިވާ ކޮންފަރެންސް ގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އަޒްރާ 

ޢަބްދުއްރަހީމް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.   

Seminar: Dheeni. Ilmee Hassa Program

ސަޢުދީ އެރެބިއާގެ މައްކާގައި 18 އިން 27 މާރޗް 2016 އަށް ހިންގުނު ‘ދީނީ 

ޢިލްމީ ހައްޞަ’ ޕްރޮގްރާމްގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޢަލީ ޒައިދު އާއި މުޙައްމަދު 

ރިޔާޟް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 9th Biennial meeting of the International Network

 of Teacher Education Institutions associated with the

 UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to

Address Sustainability, 19th – 24th Aug 2016, Upp-

sala University, Gotland Campus in Visby Sweden

ސްވިޑްންގެ ވިސްބީ ގައި ހުންނަ އުޕްސަލާ ޔުނިވަރސިޓީގައި 2016 އޮގަސްޓް 19 

ފެކަލްޓީގެ  ގައި,  ކޮންފަރެންސް  ދެންނެވިފައިވާ  ބޭއްވުނު ސުރުޚީގައި  ށް  އިން 24 

ޑީން އަލްފާޟިލާ ޝާމިލާ ޢަބްދުهللا ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މިމުއްދަތުގައި ފެކަލްޓީ 

ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ލަޠީފާ އުޘްމާން އެވެ. 

Qualitative Research Workshop, Penang-Malaysia

“ކޮލިޓޭޓިވް ރިސާރޗް  ހިންގުނު  ގައި  މެއި 2016  ޕެނަންގްގައި 24  މެލޭޝިޔާގެ 

ވާރކްޝޮޕް” ގައި ފެކަލްޓީގެ ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަސްގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޝިހާނަތު 

ޔުނިވަރސިޓީ  ބައިވެރިވެލެއްވީ  މިޕްރޮގްރާމްގައި  ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  އިބްރާހީމް 

ރިސާރޗް ގްރާންޓްގެ ދަށުން ފަންޑު ހަމަޖެހިގެންނެވެ. އަދި 26-25 މެއި 2016 އަށް 

ހިންގުނު މީގެ ދެވަނަ ކޮންފަރެންސް ގައި ޝިހާނަތު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 35



 Training workshop on Innovative Teaching and

 Learning of Science Through inquiry-based Science

Education )IBSE( for Science teacher trainers )work-

)shop II

ސުރުޚީގައި  ހިންގުނު  އަށް   2016 ސެޕްޓެމްބަރ   23 އިން   19 މެލޭޝިޔާގައި 

ދެންނެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ގައި ފެކަލްޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ ފަރުހާނާ ޢަބްދުهللا 

ގައި  މެލޭޝިޔާ  އެޕްރޮގްރާމް  ގުޅިގެން  ލިބުމާއި  ދަޢުވަތު  ބައިވެރިވެލެއްވުމުގެ  އަށް 

ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ. 

 Regional Seminar for UNESCO Resource Distribution

 and Training Centre )RDTC(, Sustainable Partnerships

for Transformative Teaching, Bangkok-Thailand

2016 ނޮވެމްބަރ 23 އިން 25 ށް ބެންކޮކް ގައި ހިންގުނު ސުރުޚީގައި ދެންނެވިފައިވާ 

ޕްރޮގްރާމް ގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު އާއި މުޙައްމަދު 

ޟާމިރު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  

UNECO RDTC Research Working group - with Ma-

laysian University

ޔުނެސްކޯ އާރ.ޑީ.ޓީ.ސީ ރިސާރޗް މަސައްކަތުގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް 

މުޙައްމަދު ޝިހާބު އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.   

ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް

މެނޭޖްމެންޓް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން

ފެކަލްޓީ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހޯދުމުގެގޮތުން  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  ހިންގުމުގައި  ފެކަލްޓީ 

މެނޭޖްމެންޓް ކޮމެޓީގެ 8 ބައްދަލުވުމެއް 2016ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިއަހަރު 

ބޭއްވުނު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރެވުނު ބައެއް މަޝްވަރާތަކާއި ނިންމުންތައް:

1. 3000 މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެކަލްޓީއާ ޙަވާލުވެފައިވުމާއެކު 

އެމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޑީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގޭނީ 2016 

އިން 2020 އަށެވެ. 

2. ފެކަލްޓީގައި ވައްކަމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ބީ.ބްލޮކްގެ 2 ކްލާސްރޫމަކުން 2 

ވަރުގަދަކުރުމުގެ  ސެކިއުރިޓީ  ތަނުގެ  ގުޅިގެން  ގެއްލުމާ  ޕްރޮޖެކްޓަރ  މީޑީއާ  މަލްޓި 

ގޮތުން ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ލެކްޗަރަރއަކުވެސް 

އެބޭފުޅެއްގެ ލެކްޗަރ އޮންނަ ގަޑިއަށް ކްލާސް ރޫމް ހުޅުވައި ނިމުމުން ކްލާސްރޫމް 

ތަޅުލާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ. 

3. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން އައު 

ކަރިކިޔުލަމް އާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޕެނަލް އެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިޕެނަލް 

އަށް ފެކަލްޓީގެ ކޮންމެ އެކަޑަމިކް ޑިޕާޓްމެންޓަކުން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  އެބޭފުޅުންގެ 

އަލްފާޟިލާ  އަދި  ޝިޔާމާ  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  ޢަބްދުهللا،  މައުމޫނާ  އަލްފާޟިލާ 

ފާޠިމަތު އަޙްލާމް ނިޔާޒް އެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމެންޓް

ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހެޑް އޮފް 

ޑިޕާޓްމެންޓްގެ 27 ބައްދަލުވުން، 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

 DesignationName#

Head of Department of Science EducationWadheea Thaufeeg1

Head of Department of Language EducationAshiya Leela Ahmed2

Head of Department of Educational Studies Mariyam Fizana Rashyd3

Head of Department of Business EducationWaseema Fikuree4

Head of Department of Mathematics EducationFathimath Shakeela5

Head of Department of Social Science  EducationMohamed Riyaz6
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 ކޯސްތަކާއި ދަރިވަރުން

Course
 No. of student

Male

Master of Education (Leadership and Management)  / June 2016 -Group A 30

Bachelor of Teaching Secondary (Business) / Jan 2015 26

Bachelor of Teaching Secondary / 2014 jan 44

Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language /jan 2016 15

Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language / June 2016 3K 15

Bachelor of Education (Secondary Mathematics) January 2014 15

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature - 2015 block / Jan 2nd yr 14

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature- jan 2016  / 1st yr 17

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature- 3yr (2014/2015) 2

Bachelor of Teaching Secondary (Business) (3k) 39

Bachelor of Education (English) June 2016 4

Master of Education )Management and Leadership( 20

Bachelor of Education Primary 2013 (5yr) 14

Master of Education 2015 30

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature 2015 Jan 16

Bachelor of Teaching Secondary 2013 10

B.Ed / Bachelor of Teaching primary-2015 Jan 46

B.Ed / Bachelor of Teaching primary -2014 Jan 4yrs 26

Bachelor of Education primary-2014 Jan 5yrs 22

Master of Education (Educational Assesment)  / June 2016 19

BTch/BEd Primary June 2014 20

Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language / june 2016 4

Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language / 2015 jan 9

Bachelor of Education (English) 2015 Jan 10

Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language - 2012 jan / repeat 3

Bachelor of teaching  secondary (Science)  2015 jan / june 20

Masters of Education  (leadership and Management)  2016 june / Group B 30

Bachelor of Teaching Secondary (Business) june 2015 15

Bachelor of Teaching Secondary (Business) Jan 2012 1

Bachelor of Teaching Secondary (Business) 2013  jan 3

Bachelor of Education Primary  2016 june 10

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature /  2016 june (3000) 27

Bachelor of Education Secondary (DLL) 2015 June 7

Bachelor of Teaching Primary Jan 2016 34

Bachelor of teaching  secondary (Science) 2012 jan 1

Bachelor of Education ECE jan 2014 (5yrs) 5

Advance Diploma in ECE june 2014- (3yrs) 10

Bachelor of Education ECE  jan 2016(3rd Yr) 13

Diploma ECE jan 2016 (1yr) 2
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Course
 No. of student

Male

Diploma ECE jan 2013 (2yrs) 1

Bachelor of teaching  secondary 2016 jan 11

Bachelor of Education Primary  2013 jan 1

Bachelor of Education (Special Education Needs) 2015 jan 21

Bachelor of teaching  secondary (Science) /2014  jan 14

Advance Certificate of Education / 2016 jan 30

Bachelor of Education Primary / 2013 jan 5

Bachelor of Education Primary (Health and physical education)  (3000 teachers training project) 40

Bachelor of Education  Primary june 2016 / (3k teachers) 98

B.Ed Primary 2014 June / B.Ed primary jan 2014/ Bed p jan 2015/ june 2014 5/4 yrs 31

Postgraduate Diploma in Education  (English) 2015 june 10

Bachelor of Education  ECE jan 2014 18

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature- jan 2014 8

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature june 2014 20

Btch S 2015 jan Bus 17

BEd/BTch/Aavance diploma in Health & Physical Education  / June 2016 15

B.Ed Health & Physical Education  / Jan 2014 10

Bachelor of Teaching Secondary (Science) 2013 jan 7

Bachelor of Teaching Secondary (Science)  (3K teachers) 11

Bachelor of Education Primary (Dhi/Isl/Qur) 2015 Jan 8

Bachelor of Education Primary (Dhi/Isl/Qur)  2016 Jan  / Block (1st Yr) 32

Bachelor of Education Primary (Dhi/Isl/Qur) 2016 Jan / Block (2nd Yr) 40

Bachelor of Education Primary (Dhi/Isl/Qur) 2016 June 18

Total No of Students 1127
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އެންރޯލްމެންޓް – އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕަސްތައް

Course S.Hithadhoo

ACE Jan 16  8

B Ed DLL Jan 16  1

Bachelor of Education Primary  / Jan 13  1

B Ed Eng/Literature  1

Bachelor of Education Primary  Jan 16- YR1  8

Bachelor of Education Primary  Jan 16- YR2  21

B Ed ECE Jan 14-YR3  - Hithadhoo Campus 8

Bachelor of Education Primary  (Dhiv/Isl/Quran) Jan 16- YR 1  6

Bachelor of Education Primary  (Dhiv/Isl/Quran) Jan 16- YR 2  13

Masters of Education -2016 Jan 20

Bachelor of Education (Biology & Chemistry)   1

Bachelor of Education (Chemistry & Mathematics)   (3K teachers) 1

Bachelor of Education (Dhivehi)   2

Bachelor of Education (English) 3

Bachelor of Education Primary (Generic) (3K teachers) 4

Bachelor of Education Primary (Health and physical education)   (3K teachers) 2

Bachelor of Teaching Secondary (Physics & Chemistry)   (3K teachers) 1

Total No of Students 101

Course HDh.Kulhudhuffushi

BTch/BEd Primary 23

Bachelor of Education Primary _2016 Yr 2 16

Bachelor of Education Primary  (Dhivehi/Islam/Quran) Yr 2 16

Advance Certificate in Education 18

Bachelor of Education Primary  (Dhivehi/Islam/Quran) Yr 1 15

BED Maths (Secondary) 7

Bachelor of Education Primary  2015 6

Bachelor of Education Secondary  Dhivehi Langugae and Literature Kulhudhuffushi 23

Masters of Education - 2016 Jan 2

Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language  (3K teachers) 3

Bachelor of Education (Accounting & Mathematics (3K teachers) 2

Bachelor•of•Education•(English)••• 8

Bachelor of Education (Marine Biology & Mathematics)   1

Bachelor of Education Primary (Generic)   17

Bachelor of Education Primary (Health and physical education)   (3K teachers)  5

Bachelor of Education Secondary (Biology & Chemistry (3K teachers)  2

Bachelor of Teaching Primary   17

Bachelor of Teaching Secondary - Dhivehi Language and Liturature  (3K teachers) 15

Bachelor of Teaching Secondary (Accounting & Mathematics (3K teachers) training project) 3

Total No of Students 199
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Course L.Gan

Bachelor of Teaching English (BATEFL) (3K teachers) 2

Bachelor of Education (Dhivehi) - Gan Campus 7

Bachelor of Education Primary (Generic)  - Gan Campus 25

Bachelor of Education Primary (IS/DHI/QUR)  - Gan Campus 22

Bachelor of teaching Dhivehi Language and Litrature - Gan Campus 7

Bachelor of Teaching Primary (2015)- Gan Campus 13

Bachelor of Teaching Primary (2016)- Gan Campus 16

Total No of Students 92

Course GDh.Thinadhoo

Advance Certificate in Education  / Thinadhoo 6

B.Ed/B.Tch Primary  / June 2016 Thinadhoo campus 12

B.Ed/B.Tch Primary / June 2015 Thinadhoo campus 15

B.Ed/B.Tch Primary (IQD Yr 1) / June 2015 Thinadhoo campus 14

B.Ed/B.Tch Primary (IQD Yr 2) /June 2015 Thinadhoo campus 21

B.Ed/B.Tch Secondary  Dhivehi Langugae and Literature 2015 Jan 16

Masters of Education / June 2016 Thinadhoo campus 19

Bachelor of Education (Accounting & Mathematics)   (3Kteachers) 1

Bachelor of Education (Biology & Marine Biology(3Kteachers) 1

Bachelor of Education (Dhivehi)   (3Kteachers) 5

Bachelor of Education (English)   (3Kteachers) 2

Bachelor of Education Primary )Generic( )3Kteachers( 10

Bachelor of Education Primary (Health and physical education) (3Kteachers) 2

Total No of Students 124

Course Outreach Centres

Masters of Education 2016 jan / Dh.Kudahuvadhoo 15

Masters of Education 2016 jan / F.Nilandhoo 15

BEd/BTch Secondary Dhivehi Language and Literature/F.Niilandhoo 13

Bachelor of Education Primary  / mahibadhoo (3000)k 18

Bachelor of Education Primary  /  Dhidhoo (3000)k 20

Total No of Students 81

ދަސްވެނިވުން

ދަސްވެނިވުން – މާރޗް 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދެ ދަންފަޅިއަކަށް 

ނޑޭރި  ބަހާލައިގެން 24 މާރޗް 2016 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަ

މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި ދަސްވެނިވެ، ސެޓްފިކެޓާއި ޚާއްސަ ޢިނާމް ހާޞިލުކޮށްފައިވަނީ 

ޑިޕްލޮމާ  އެޑްވާންސްޑް  އާއި  ޑިޕްލޮމާ  ޓަރމްގައި  ވަނަ   2 އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

ފުރިހަމަ ކުރި ދަރިވަރުންނެވެ. 

 / )124ފ   358 ޖުމްލަ  ކޯހަކުން   7 ފެންވަރުގެ  ޑިޕްލޮމާ  ޑިޕްލޮމާ/އެޑްވާންސްޑް 

234އ( ދަރިވަރުން މާރޗް 2016ގައި ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކުރިއެވެ.

ރޒް ޑިގްރީ އާއި އޭގެ މަތީ ފާސްތައް ހާޞިލުކުރި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ  ބެޗެލަ

ވީ   2016 މާރޗް   24 މާލަމުގައި  ނޑޭރި  ރަންނަބަ ދަރުބާރުގޭ  ރަސްމިއްޔާތު، 

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ބެޗްލަރސް އަދި މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ 9 ކޯހަކުން ޖުމްލަ 132 )22ފ / 110އ( 

ދަރިވަރުން މާރޗް 2016ގައި ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކުރިއެވެ.
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ދަސްވެނިވުން - އޮގަސްޓް 2016

 25  ”2016 އޮގަސްޓު  ދަސްވެނިވުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  “ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑޭރި މާލަމުގައި  އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 9:00ގައި ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަ

ބޭއްވުނެވެ. 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކޯސްތައް  މަތީ  އޭގެ  ޑިގްރާއި  ރޒް  ބެޗެލަ މިރަސްމިއްޔަތުގައި 

ދަސްވެނިންނަށް ސަނަދު ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ. 

ގދ.ތިނަދޫ  ލ.ގަން،  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،  ސ.ހިތަދޫ،  އިތުރުން  މާލޭގެ  ފެކަލްޓީން 

ވަނީ  ދަރިވަރުން  ފިރިހެން(    31/ އަންހެން   134(  165 ޖުމުލަ  ކެމްޕަހުން 

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން އޯގަސްޓް 2016”ގައި ސަނަދު 

ޑިޕްލޮމާ،  އެޑްވާންސް  ސެޓްފިކެޓް،  އެޑްވާންސްޑް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 

ރޒް ހާސިލުކުރި  ރޒް ޑިގްރީ، ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އަދި މާސްޓަ ޑިޕްލޮމާ، ބެޗެލަ

ދަސްވެނިން ހިމެނެއެވެ.

• ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ )ސެކަންޑަރީ(	

• ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )އިންގްލިޝް(	

• ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ )މެތަމެޓިކްސް(	

• ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކަންޑަރީ - އޮނަރސް	

• ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން(	

• ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން އެޑިޔުކޭޝަން )ދިވެހި(	

• މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 	

• އެންޑް 	 މެނޭޖްމެންޓް  )އެޑިޔުކޭޝަނަލް  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މާސްޓަރ 

ލީޑަރޝިޕް(

• މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެސެސްމެންޓް(	

• މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )ދިވެހި ލޭންގުއެޖް ޓީޗިންގ(	

• މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )އިންގްލިޝް ލޭންގުއެޖް ޓީޗިންގ(	

• ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އެޑިޔުކޭޝަން	

• ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އެޕްލައިޑް ލިންގްއިސްޓިކްސް	

2.ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގޭ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ފެކަލްޓީގެ ފުލްޓައިމް އަދި 

ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމާއި އަތޮޅުތަކުގެ ލެކްޗަރަރއިން މާލޭގައި 

ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ގެނައުން.

3. ކޯސްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެގޮތުން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.

4. މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓާފް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެން ބޭރުން ހޯދައިދިނުން.

5. ފަންނީ މުވައްޒަފުން ކުރައްވާފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން 

ރިސާރޗް ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

2017 ވަނައަހަރު ހިންގުމަށް ޤަސްދުކުރާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް

މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި  މުދައްރިސުން  ބޭނުންވާ  1.ރާއްޖެއަށް 

ކޯސްތައް ހިންގުން:

• ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް( – އޮނަރސް	

• ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ )ޕްރައިމަރީ(	

• ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )ޕްރައިމަރީ( - އޮނަރސް	

• ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ )ދިވެހި/އިސްލާމް/ޤްރުއާން( – އޮނަރސް	

• 	 - އެޑިޔުކޭޝަން(  ފިޒިކަލް  އެންޑް  )ހެލްތް  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލަރ 

އޮނަރސް

• ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކެންޑަރީ )ދިވެހި ލޭންގުއެޖް އެންޑް ލިޓްރެޗަރ(	

• ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ފޮރިން ލޭންގުއެޖް	

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 41



ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

ހޮސްޕިޓެލިޓީ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހިންގާ  ދަށުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްއަކީ 1987 ވަނަ އަހަރު އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް  ހޮޓެލް 

އެންޑް ކޭޓަރިންގ ސަރވިސަސްގެ ނަމުގައި  އުފެދުނު ސްކޫލެކެވެ. ޔޫ.ޢެން.ޑީ.ޕީ އާއި 

އީ.އީ.ސީ ގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ހުޅުވުނު މި ސްކޫލްގެ ނަން މިހާރުގެ ނަންކަމުގައިވާ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ނަމަށް ބަދަލުވީ މޯލްޑިވްސް 

ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އުފެދުމާއި ގުޅިގެން އެތާގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮލެޖް  މި  އަދި  އަހަރުގައެވެ.  ވަނަ   2001 ގޮތުގައި  ފެކަލްޓީއެއްގެ 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތުގައި، އުފެދުމުން މިހާރު މި ފެކަލްޓީ ހިނގަމުންދަނީ މި 

މުއައްސަސާގެ ދަށުންނެވެ. 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން  މި ފެކަލްޓީގެ މައިގަ

ތަމްރީން ކުރުމެވެ. އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްއަކީ 

ރާއްޖޭގައި މި ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުއައްސަސާއެވެ.

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް.އިން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ގިނަ ކޯސްތަކެއް ހިންގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި 

ޓޫރިޒަމް  އަދި  ޑިޕާރޓްމަންޓް،  ހައުސްކީޕިންގް  ޑިޕާރޓްމަންޓް،  އެފް.އެން.ބީ 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ދިވެހިން މި ފެކަލްޓީއިން ވަނީ ތަމްރީނު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ 

ކޯސްތަކުން ފެށިގެން މާސްޓާރ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކާއި ހަމައަށް މިހާރު ވަނީ މީހުން 

ތަމްރީން ކުރެވިފައެވެ. އަދި ފެކަލްޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކޯސްތައް  ރަށްތަކެއްގައި  ގިނަ  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ދިވެހިނަށް  ގިނަ 

ފެކަލްޓީއިން  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތް  ހިންގުމުގެ 

މެނޭޖަރުން  ޖެނެރަލް  ރިސޯޓުތަކުގެ  މިހާރުދަނީ  ދަރިވަރުން  ގިނަ  ދަސްވެނިވެފައިވާ 

ފެށިގެން އެގްޒެކެޓިވް ޝެފުން އަދި ފްރަންޓް އޮފީސް ދާއިރާއާއި މިނޫން ވެސް ތަފާތު 

ފަންތީގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރަމުންނެވެ.    

ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް  2016

• ޖެނުއަރީ 	  28 އޮރިއެންޓޭޝަން  ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވާ  ޓާރމްގައި  ފުރަތަމަ 

2016 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

• ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން “ލޫމޯސް ޓެލެންޓް 	

ވަނީ  ރޭ  ދުވަހުގެ  ހުކުރު  ވީ   2016 މެއި   13 ނަމުގައި  ގެ  ޝޯވް” 

ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

• 02 ޖޫން 2016 ގައި މޯލްޑިވްސް ގޭސްއިން ބޭއްވި އައުޓް ޑޯ އިވެންޓެއްގެ، 	

ކޭޓަރިންގ ކަންތައްތައް މި ފެކަލްޓީން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

• މި 	 އަސަރު”  ކުރާ  ޘަޤާފަތަށް  ކެއިންބުއިމުގެ  ސަބަބުން  މީޑިއާގެ  އިޖްތިމާޢީ 

މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 31 އޮގަސްޓް 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހުވަނީ ޢިލްމީ 

ފޯވަހި ބާއްވާފައެވެ. 

• ދެވަނަ ޓާރމްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން 30 ޖޫން 2016 ވީ 	

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

• 4 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 އަށް ބޭއްވި “ހޮޓެލް 	

އޭޝިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް” ގައި މި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުން 

ބައިވެރިވެ ވަނީ ރަން ވަނަތަކެއް ހާޞިލް ކޮށްފައެވެ.

• ފެކަލްޓީގައި ހިންގާ ޑިގްރީ ލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ މޮޑިއުލްއެއް 	

ކަމަށްވާ “ކްރިއޭޓިވް އިވެންޓް ޑިޒައިން” އަށް ފަންޑްރެއިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެފް.  @ ބޮކްސް  ގުޅިގެން”ލަންޗް  ސްޓާފުން  ދަރިވަރުންނާއި  ފެކަލްޓިގެ 

އެޗް.ޓީ.އެސް” ގެ ނަމުގައި 6 އޮކްޓޯބަރ 2016 ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ 

ލަންޗްބޮކްސް ވިއްކުމުގެ ޙަރާކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

• 07 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ، ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ 	

42 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

• މި ފެކަލްޓީގެ ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން 08 އޮކްޓޯބަރ 	

2016 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ”ލަ ލޫޒް ޑިނަރ ނައިޓް” ގެ ނަމުގައި ޑިނަރ 

ނައިޓެއް ބާއްވާފައެވެ. 

• އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝެފް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ފެކަލްޓީން، އޯޓިޒަމް 	

ކުދިން ބައިވެރި ކޮށްގެން “އާރޓް އޮން އަ ޕްލޭޓް” ގެ ނަމުގައި 25 އޮކްޓޯބަރ 

2016 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ. 

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

• 26 ޖެނުއަރީ 2016 އިން 02 ފެބްރުއަރީ 2016 އަށް އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި 	

ދަރިވަރަކާއި  ފެކަލްޓީގެ  މި  ގައި  އޮލިމްޕިއާޑް 2016”  “ޔަންގް ޝެފް  އޮތް 

ސްޓާފެއްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

• ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޓޫރިޒަމް އަދި ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާގެ ފަންނުތަކާއި 	

މި ޤައުމުތަކުގެ ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކުރުމާއި މި 

ކަންކަމަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި މި ފެކަލްޓީން ކުރިއަށް 

ގެންދާ އެކްސްޕޯޝަރ ޓްރިޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 17 ނޮވެމްބަރ އިން 

24 ނޮވެމްބަރ 2016 އަށް މެލޭޝިއާގައެވެ.

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• ފެކަލްޓީން 	 ވަނީ،  ބައްދަލުވުމުގައި  ކަރިކިއުލަމް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

ކުރިއަށްގެންދާ ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގައި ހުރި އެއްގޮތް މޮޑިއުލްތައް 

ބަލައި ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 އިން 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 އަށް “ދަ ލީޑަރޝިޕް 	

ކުރިއަށްދިއަ ވޯކްޝޮޕްގައި  ޗެލެންޖް ވޯކްޝޮޕް” ގެ ނަމުގައި ސިންގަޕޯރގައި 

ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޒީނާޒް ޙުސައިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓާފް ޑިވެލެޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން “އިފެކްޓިވް އޮފީސް 	

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްކިލްސް އެންޑް ޑިއުޓީސް” ގެ ނަމުގައި 3 ނޮވެމްބަރ 

2016 އިން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސިންގަޕޯރގައި ކުރިއަށް ގެންދިއަ 

ވޯކްޝޮޕެއްގައި ފެކަލްޓީގެ އެޑްމިން ސްޓާފަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

• ފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ގޮތުން 1 ނޮވެމްބަރ 2016 އިން 	

2 ނޮވެމްބަރ 2016 އަށް ވަނީ ފަސްޓް އެއިޑް ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ. 

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާސާ 

) )މުހިއްމު ނިންމުންތައް ފާހަގަކުރެވިފައި

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ އެގާރަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަނީ، 

ސްޓާފް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޑީން ޒީނާޒް ހުސެއިން އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އޮފިސަރ ފާތިމަތު ހަނާން މޫސާ ހޮއްވަވާފައެވެ. 

• މުބާރާތްތަކަށް 	 ފަދަ  ރޑް  އޮލިމްޕިއާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޝެފް  ގިނަ  ފެކަލްޓީގެ 

ދަރިވަރުން، ތަމްރީން ކުރުމަށް ޓްރެއިން ވެފައި ތިބުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި 

ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  މުވައްޒަފަކަށް  އިތުރު  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ވާތީ، 

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އ. ލެކްޗަރަރ ޒުލައިޚާ 

ރީޝާ ރަޝާދުއަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

• ކޮމިޓީގެ 	 މެނޭޖްމަންޓް  ބައްދަލުވުމުގައި  ބާއްވާ  އެކު  އާއި  ޕީ.އެސް.އެމް 

މެމްބަރުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުގެ އިސްވެރިން،ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް 

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

• ޝިރުމީން 	 ޢައިޝަތު  ޑިވަލޮޕްމަންޓަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

މެނޭޖްމެންޓް  ވަނީ  ޕްރޮގްރާމް   ”Leadership Skills“ާހުށަހަޅުއްވާފައިވ

ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރި ރަސްމީ ދަތުރުތައް އަދި ދަތުރުތަކުން 

ޙާސިލްވި ކަންތައްތައް

• މި 	 ފާސްކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޓީން  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އަހަރަށް  ވަނަ   2016

މުވައްޒަފުންނަށް  ހޮވިފައިވާ  ޕްލޭންއަށް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓާފް  ފެކަލްޓީގެ 

ރިސާރޗް ގްރާންޓްގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން، “ވޯކްޝޮޕް އޮން 

އެފެކްޓިވް ލީޑާރޝިޕް ސްކިލްސް” ގެ ދަށުން ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޒީނާޒް ހުސެއިން 

އަދި ސީނިއާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ހަނާން މުސާ ވަނީ ދަތުރެއް 

ކުރައްވާފައެވެ. 

• ހިންގާ 	 މިފެކަލްޓީން  އިވެންޓްގައި  މާކެޓިންގ  ބޭއްވި  ކެމްޕަހުގައި  ގަން  ލ. 

ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރއެއް ވަނީ ލ.ގަން 

އަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. 

ރިސާޗް ޙަރަކާތްތައް

• ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓާލިޓީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން 	

16 އޮގަސްޓް 2016 އިން 20 އޮގަސްޓް 2016 އަށް މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި 

މެނޭޖްމަންޓް،ހޮސްޕިޓާލިޓީ  އޮން  ކޮންފަރެންސް  18ވަނަ”އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ރީޝާ  ޒުލައިޚާ  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  ކޮންފަރެންސްގައި  ޓޫރިޒަމް”  އެންޑް 

ރަޝާދު އަދި ލެކްޗަރަރ ޒީނަތު ޞާލިހް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 43



ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• 31 މެއި 2016 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މި ފެކަލްޓީން ހިންގާ ކޯސްތައް 	

އެކި  މާލޭގެ  ސްޓޭޝަންތަކެއް،  މަޢުލޫމާތުދޭ         އިޝްތިހާރުކޮށް 

ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާއްސަ އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ. 

• ފެކަލްޓީގެ އޮޕަންޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 3 ޖޫން 2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހުވަނީ 	

“ކޮފީ އީވް @ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް” ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ.

• މިފެކަލްޓީގެ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް ޓަކައި 	

ކ.ތުލުސްދޫއަށް  މާފުއްޓަށާއި  ކ.  ދުވަހު  އާދިއްތަ  ވީ   2016 ޖުލައި   03

ފެކަލްޓީގެ 3 ސްޓާފުން ވަނީ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ޙާސިލްކުރެވުނު ކަންތައްތައް )ނަތީޖާ( 

އަދި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް

• އެކްސްޕޯ 	 ދިވެހި  އަށް   2016 އޮގްސްޓް   24 އިން   2016 އޮގަސްޓް   21

“އެފް.އެޗް.އޭ.އެމް  ބޭއްވި  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  ފަރާތުން  ސަރވިސަސްގެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2016 “ ގައި މި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުން 

ބައިވެރިވެ ވަނީ ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

• 11 އޮގަސްޓް 2016 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ، ދިވެހި އެކްސްޕޯރ އާއި އެކު 	

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައެވެ.

• ކަންތައްތައް 	 އެހެނިހެން  ފެކަލްޓީގެ  އަދިވެސް  ހިންގާ ކޯސްތަކާއި  ފެކަލްޓީގައި 

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 07 ނޮވެމްބަރ 2016 ވީ ހޯމަ ދުވަހު،ޕަބްލިކް 

ގައި  އެމް.އޯ.ޔޫ  ދެމެދު  ފެކަލްޓީއާއި  އާއި  )ޕީ.އެސް.އެމް(  މީޑިއާ  ސަރވިސް 

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

• އެވޯޑް 	 ޓްރެވަލްސް  “މަޓޯޓާ  ބޭއްވި  ފަރާތުން  މަޓޯޓާގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016

2016” ގެ ޖަޖުކަން މި ފެކަލްޓީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މިސްރާބް

• 2016 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީން ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވި ގިނަ ކަންތައްތައް 	

ޙާޞިލް ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް 2017 ވަނަ 

އަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް 

ވަނަ   2017 އެއްގޮތަށް  އަހަރެކޭ  ވަނަ   2016 އެގޮތުން  ރޭވިފައެވެ.  ވަނީ 

އަހަރުވެސް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ފަދަ ތަފާތު ކޮމްޕެޓިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް 

ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި މި ފެކަލްޓީއަކީ ކެއްކުމާއި ގުޅޭ ކޯސްތައް ކުރިއަށްގެންދާ 

ތަނަކަށްވުމުން، ރޯދަމަހު ޓީވީން ދައްކަމުންދާ ކައްކާޝޯވްތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް 

ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

• ހޮސްޕިޓާލިޓީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ފެކަލްޓީން 	

އަހަރުވެސް  ވަނަ   2017 ކުރިއަށްއޮތް  ޓްރިޕް  އެކްޕޯޝަރ  ގެންދާ  ކުރިއަށް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

• ކޮންމެ 	 ކުރުމަށް  ޕްރޮމޯޓް  ކޯސްތައް  އެކިއެކި  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ފެކަލްޓީން 

 2017 އެގޮތުން  ބާއްވަމުންނެވެ.  އިވެންޓްތައް  ތަފާތު  ދަނީ  އަހަރަކުވެސް 

އަދި  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  ބޭއްވުމަށް  އިވެންޓްތައް  މިފަދަ  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

ހޮސްޕިޓާލިޓީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް 

ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓް ސެންޓަރ ހެދުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުން

ޑިޕާޓްމަންޓްނަން#

އެކޮމަޑޭޝަން ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓްޢައިޝަތު ޝިރުމީނ1ް

ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓްޢަލީ ޙަފީޒ2ް

ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްމުސްލިހާ އަހްމަދ3ު

އެޑްމިންމިސްބާހް އަހްމަދު ޢަލ4ީ
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2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ކޯސްތައް ސެޓްފިކެޓް 3 ، 

މާސްޓަރސް އަދި ޑިގްރީ ގެ ކޯސްތައް

1. ސެޓްފިކެޓް III އިން ކަލިނަރީ އާރޓްސް

2. ސެޓްފިކެޓް III އިން ޓުއަރ ގައިޑިންގ

3. ސެޓްފިކެޓް III އިން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް އޮޕަރޭޝަން

4. ސެޓްފިކެޓް III އިން ޕެޓިޝަރީސް

5. ސެޓްފިކެޓް III އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް އޮޕްރޭޝަންސް

6. ސެޓްފިކެޓް III އިން ހައުސްކީޕިންގ

7. ޑިޕްލޮމާ އިން ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް

9. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް

10. އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް

11. ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް

12. ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އިން ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް

13. ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ކަލިނަރީ އާރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް

14. ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް )ކަލިނަރީ އާރޓްސް އެންޑް ފުޑް  

   ސާރވިސަސް(

15. ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް )ހިއުމަން ރިސޯސް(

16. ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް )އޮޕަރޭޝަން(

17. ބެޗްލަރ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް )ސްޓްރެޓެޖީ،އިނޮވޭޝަން އެންޑް 

    އެންޓްރިޕްރިނިއަރޝިޕް(

18. ބެޖްލަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް )އިވެންޓްސް(

19. ބެޖްލަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް )މާކެޓިންގ(

20. ބެޗްލަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް )ސްޓްރެޓެޖީ،އިނޮވޭޝަން އެންޑް  

    އެންޓްރިޕްރިނިއަރޝިޕް(

21. ބެޗްލަރ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް

22. ބެޗްލަރ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް

23. މާސްޓަރ އިން ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް
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އެމް އެން ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އެއަށްފަހު މިއުންމަތުގެ މާތް 

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުهللا އަށް ޞަލަވާތާއި ސަމާލް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

ތިރީގައި  ޝާމިލުކުރަމެވެ.   އަޞްޙާބުން  އާލުންނާއި  އެކަލޭގެފާނުންގެ  މިދުޢާގައި 

ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު މިފެކަލްޓީ ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. މި 

ރިޕޯޓުގައި މި އަހަރު ފެކަލްޓީއިން ހިންގާފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސްކޫލްއަކީ  ބިޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ 

އެންޑް  އެކައުންޓިންގ  ބިޒްނަސް،  ތެރެއިން  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  ފެކަލްޓީތަކުގައި 

ފައިނޭން އަދި މާރކެޓިންގެ ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެމް.އެމް.ޔޫ ގައި 

ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފެކަލްޓީއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި މިދާއިރާތަކުން 

ޑިޕްލޮމާ އިން ފެށިގެން މާސްޓާރސް ލެވެލުގެ ކޯސްތައް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދެވެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގައި ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

އަހަރު(   25( ރިހިޔޫބިލް  ފެކަލްޓީގެ  މި  އަހަރު  މި  ގޮތުން  ހަރަކާތެއްގެ  މުހިންމު 

މުވައްޒަފުން  ދަރިވަރުންނާއި  ފެކަލްޓީގެ  މި  މިގޮތުން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ކުލަގަދަކޮށް 

ގުޅިގެން ރިހިޔޫބިލްގެ ކޭކް ފެޅުމާއި އެހެނިހެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ. 07 

އޮކްޓޯބަރ 1991 ގައި މި ފެކަލްޓީ އުފެދުނުފަހުން މިވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ތެރޭގައި 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކި ފެންވަރުގައި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަން މި 

ފުރުސަތުގައި ނުހަނު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  

2016 ވަނަ އަހަރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން 

ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ސްކޫލުގެ 105 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމިފައިވެއެވެ. 

އަދި މި ފެކަލްޓީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މާސްޓަރސް ކޯސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަން 

ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ވަގުތު މާސްޓަރ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ 2 

ބެޗްގެ ކިޔެވުން މާލެ ކެމްޕަހުގައި ކުރިއަށްދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އާއި  )އެން.އެސް.ޔޫ(  ޔުނިވަރސިޓީ  ސައިންސް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  މެލޭޝިޔާގެ 

ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި  އެމް.އެން.ޔޫ  ގުޅިގެން  ޔުނިވަރސިޓީއާ  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ )މެނޭޖްމަންޓް/ ބިޒްނަސް( 

ދެމެދުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދެ  އެހީތެރިވުމަށް  މަސައްކަތްތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމްގެ 

ގައި   2016 އޮކްޓޯބަރ   29 އެއްގައި  އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  އޮފް  މެމޮރެންޑަމް 

ސޮއިކުރެވުނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއި 

ކުރެއްވީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފެވެ. 

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ކެމްޕަސް ތަކުގައި ހިންގާ މި ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތައް 

ހިންގުމަށް  ޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކެމްޕަސްތަކުގައި 

ދާއިމީ  މާއްދާތަކަށް  ދަތި  ލިބުން  މުދައްރިސުން  ތެރެއިން  މާއްދާތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ 

މޯޑުގައި  ބްލޮކް  މުވައަޒަފުންމެދުވެރިކޮށް  ރިސޯސް  އަދި  ފަންނީމުވައްޒަފުންނާއި 

ބެލުމަށް  ކުރިޔަށްގެންދާގޮތް  ހިފެހެއްޓުމާއި  ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ  ކިޔަވައިދިނުމާއި  

ދާއިމީ ފަންނީމުވައްޒަފުންވަނީ ދަތުރުކުރައްވާފައެވެ. 

މި  އިވެންޓްތަކުގައި  ތަފާތު  ބޭއްވި  ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވެސް  އަހަރު  މި 

ފެކަލްޓީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  މިގޮތުން ބައިވެރިވި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިވެންޓްތަކުގެ 

ތެރޭގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީތަކުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު 

ކޯސްތަކަށް އަލަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު 

އިތުރުން  މީގެ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ހަރަކާތުގައި  “ފަހިދުވަސް”  ބާއްވާ  އެއްފަހަރު 

ފެކަލްޓީ ފެންވަރުގައި ވެސް ކޯސްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް 

ޔޫތް   “ އިސްނަގައިގެން  މިފެކަލްޓީއިން  އެގޮތުން  ހިންގިފައިވެއެވެ.  މިއަހަރުވެސް 

ފަންފެސްޓް” ގެ ނަމުގައި ވަނީ ހަރަކާތެއް ހިންގާފައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ކޯސްތައް 

އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން މިފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކަށްވަނީ 

އާއްމުންގެ ވަރަށްބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުނުއިރު މިފެކަލްޓީ ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދަކީ 709 

އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި ޕްރޮފެޝަނަލް 

އެކައުންޓިންގ ކޯސްތަކުގައި )އޭސީސީއޭ، އޭއޭޓީ( ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި އެޑްވާންސްޑް 

ސެޓްފިކެޓާއި ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ހިމެނެއެވެ. 

އެމް އެން ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ އެންމެ އިސް މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ 

ދާއިރާތަކުގެ ބޭނުންތަކާގުޅޭ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ 

ރޮނގުން ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު، އެކަމަށް އެދޭ، ފެންވަރު ހުރި މީހުންނަށް ދިނުމެވެ. 

މިމަޤްޞަދު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ދިގު މުއްދަތުގެ ގިނަ 

ކޯސްތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ. އަދި އާ ކޯސްތަކާއި ކޯސްތަކުގެ އާބުރުތައް ފެށިފައިވެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުން

ޑިޕާޓްމަންޓްނަން#

މާރކެޓިން ޑިޕާޓްމަންޓްއަބުދުލް ރަޙްމާން މުބާރިކ1ް

ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓްއައިމިނަތު ސުދ2ާ

އެކައުންޓިން ޑިޕާޓްމަންޓްއަބުދު هللا ނިސާމ3ް

46 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

ރިސޯސް  ހިއުމަން  އޮފް  ބެޗެލަރސް  އަށް   10 އިން   4 ސެޕްޓެމްބަރ   2016

ކޮލަމްބޯގެ  ސްރީލަންކާގެ  ހޯދުމަށް  ތަޖުރިބާ  އަމަލީ  ދަރިވަރަކު   17 މެނޭގްމަންޓްގެ 

ހޯދާފައިވެއެވެ.  ތަޖުރިބާ  ޢަމަލީ  ޒިޔާރަތްކޮށް  އަކަށް  އިންސްޓިޓިއުޓް   7 ތަފާތު 

ތަފާތު  އޮންނަގޮތާއި،  މާހައުލު  ވިޔާފާރި  ބޭރުޤައުމެއްގެ  ދަރިވަރުންނަށް  މިދަތުރުން 

ވިޔާފާރި ހިންގާގޮތްތަކާއި، ބައިނަލް އަޤްވާޟި ވިޔާފާރި ވިއުގަ އެކުލަވާލާފައި ގޮތް 

އެގިގެންދިޔައެވެ.

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް ކުރެވިފައިވާ 

މަސައްކަތްތައް

ކޯސްތައް  އެވޯޑް  ނުވަތަ  ކޯސްތައް  މުއްދަތުގެ  ދިގު  ހިންގާ  އިން  މިސްކޫލުން 

ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ 

ޓާމެއްގައި ވެސް ކޮންމެ ކޯހެއްގެ ދަރިވަރުންގެ މަންދޫބާއި ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރ ވަކިވަކިން 

ބައްދަލުކޮށް ކޯސް ހިނގަމުން ދާގޮތާއި ދަރިވަރުންގެ އުއްމީދުތައް ޙާޞިލުވާ މިންވަރު 

ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދެއްވުން 

ވަޒަންކޮށް ކޮންމެ ޓާމެއްގައި ވެސް އޭގެ ނަތީޖާ މުދައްރިސާ ޙިއްޞާކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަޝްވަރާކުރުމަށް  ކަންތައްތަކާމެދު  އެކިއެކި  ހުންނަ  ގުޅުން  މުވައްޒަފުންނާ  ފަންނީ 

ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުމެއް  މުވައްޒަފުންގެ  ފަންނީ  އެއްހަފްތާގައި  ދެހަފްތާއިން  ކޮންމެ 

ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސަބަބުން 

ގެނެވިފައިވެއެވެ.  ބަދަލު  އެކަށޭނަ  ވަރަށް  ކަންކަމަށް  ކިޔަވައިދިނުމާބެހޭ  ތަނުގެ 

އަދި ކޮންމެ ޓާމެއްގެ ނަތީޖާ އާއި ދަރިވަރުންގެ ގްރޭޑްތައް ޝާއިޢްކުރުމުގެ ކުރިން 

ފެކަލްޓީގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީ ގައި މަޝްވަރާކުރެވި، ނަތީޖާތައް ފައިނަލައިޒް 

ކުރަނީ އެކޮމިޓީ އިންނެވެ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• 30 އޮކްޓޯބަރ 2016 އިން 01 ނޮވެމްބަރ 2016 އަށް ފެކަލްޓީ އެކެޑެމިކް 	

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގުނު ޓްރެއިންންގ ޕްރޮގްރާމްގައި 

މި ފެކަލްޓީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

• އޮފް 	 ފެކަލްޓީ  އެން.ޔޫގެ  އެމް.  އަމާޒުކޮށްގެން  ސެންތަރުތަކަށް  ފެކަލްޓީ/ 

ޕްރޮގްރާމުގައި  ތަމްރީނު  އޮފީސް”  ފޮރ  “އައި.ސީ.ޓީ  ބޭއްވި  ސައިންސްއިން 

މިފެކަލްޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ހުލާސާ

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

މިސްކޫލުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ 01 ބައްދަލުވުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 12 އެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

މި ސްކޫލުގެ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ މި ފެކަލްޓީގެ މެނެޖްމަންޓް 

ކޮމިޓީގެ 07 ޖަލްސާ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ 

ޖުމަލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 07 އެވެ. މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ 

ޢާންމުގޮތެއްގައި ފެކަލްޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނެވެ. 

އެކުލަވާލުމަށާއި  ބަޖެޓް  ފެކަލްޓީގެ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ވަނަ   2017 ތެރޭގައި  މީގެ 

ފެކަލްޓީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓްސް އެކުލަވާލުމަށް ކުރެވުނު 

މަޝްވަރާތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީ 

ޓަކައި  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބެހޭގޮތުން  ނޑާ  އޮނިގަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ސްކޫލުގެ  މި 

އުފައްދާފައިވާ މި ފެކަލްޓީގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީގެ 20 ޖަލްސާ މި އަހަރުތެރޭގައި 

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ 

ދިމާވާ  ފަރާތުން  ދަރިވަރުންގެ  ކިޔެވުމުގައި  ފެކެލްޓީގެ  ކޮމިޓީއަކީ  ޑިސިޕްލިނަރީ 

ޑިސިޕްލިނަރީ  ކޮމިޓީއެކެވެ.  އުފައްދާފައިވާ  ޓަކައި  ބެލުމަށް  މައްސަލަތަށް  އެކިއެކި 

އެއްވެސް މައްސަލައެއް 2016 ވަނަ އަހަރު ދިމާވެފައި ނުވާތީވެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވެއް 

ނުބާއްވައެވެ.

ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީ 

ނޑަށް ބަދަލެއް  ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީއަކީ ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާތަކުގެ އޮނިގަ

ގެންނަނަމަ އެކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީގެ 

08 ޖަލްސާ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިއެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 47



ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރި ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި އެތަރުތަކުން ހާސިލްވި ކަންކަން

• ލެކްޗަރަރ 	 މިފެލަޓީގެ  އަށް   2016 ޖުލައި   22 އިން   2016 ޖުލައި   19

ފައިނޭންސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އޭޝިއަން  ސައުތު  މޫސާ  ނާސިރާ  އަލްފާޟިލާ 

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

• މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ނިސާމް އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގެ 	

ކޮންވަޒޭޝަން  “ފަސްޓް  ބޭއްވި  ޔުނިވަރސިޓީގައި  އޭޝިއަން  ސައުތު 

ކޮންފަރެންސް” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޖުމްލަފިރިހެން އަންހެންކޯހުގެ ނަން#

ވިޔަފާރިއާ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ

141428މާސްޓަރ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ1ް

9942141ބެޗެލަރ އޮފް ބިޒްނަސ2ް

361753ބެޗެލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓ3ް

9312ބެޗެލަރ އޮފް މާކެޓިންގ4

6339102ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސ5ް

13619އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓ6ް

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ

9149140ބެޗެލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސ7ް

423476އޭ.އޭ.ޓީ ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ )ލެވެލް 3(8

448އޭ.އޭ.ޓީ ސެޓްފިކެޓް އިން އެކައުންޓިންގ )ލެވެލް 2(9

6814އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަޑް ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓެންޓްސ10ް

377216593ޖުމްލަ

2016 އަހަރު މިސްކޫލުން ހިންގި ކޯސްތައް

 ސެމިސްޓަރ 1

2016 އަހަރު މިސްކޫލުން ހިންގި ކޯސްތައް

 ސެމިސްޓަރ 2

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ދަރިވަރުން  ކޯސްތަކަށް  އެކިއެކި  ކިޔަވައިދޭ  ސްކޫލްގައި  ބިޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ. 

އެގޮތުން  ހިންގިފައިވެއެވެ.  ހަރަކާތްތައް  އެކިއެކި  ތަފާތު  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ 

ބެނަރސް  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކިއެކި  ހުންނަރަށްރަށުގެ  ކެމްޕަސްތައް  މާލޭގައާއި 

ދެމުމާއި، ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އަދި ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް 

އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުގައި ޢާއްމު ބެހުމާއި، ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފެކަލްޓީގައި 

އިވެންޓެއް ބޭއްވުނެއެވެ.

ޖުމްލަފިރިހެން އަންހެންކޯހުގެ ނަން#

ވިޔަފާރިއާ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ

382664މާސްޓަރ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ1ް

8542127ބެޗެލަރ އޮފް ބިޒްނަސ2ް

542680ބެޗެލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓ3ް

11920ބެޗެލަރ އޮފް މާކެޓިންގ4

8346129ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސ5ް

11617އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓ6ް

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ

11261173ބެޗެލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސ7ް

373471އޭ.އޭ.ޓީ ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ )ލެވެލް 3(8

12618އޭ.އޭ.ޓީ ސެޓްފިކެޓް އިން އެކައުންޓިންގ )ލެވެލް 2(9

6410އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަޑް ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓެންޓްސ10ް

449260709ޖުމްލަ

48 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ވަނަ   1999 އުފެދިފައިވަނީ  ފެކަލްޓީ  މި  ގޮތުގައި  އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ  ސަރުކާރުގެ 

އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފެކަލްޓީގެ ނަން “ ފެކަލްޓީ އޮފް 

ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ” ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވި ފައި ވަނީ 1 ފެބްރުއަރީ 2001 ގައެވެ.  

މި ފެކަލްޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ޓަކައި ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް 

ކުރާމީހުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ކަ

ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  މީހުން  ރޮނގުން  ޤާނޫނުގެ  ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތާއި  އެއްގޮތްވާ 

ޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް މި ދާއިރާއިން 

އިތުރު އައު ކޯސްތަކެއް ފެއްޓުމަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  

އެގޮތުން މާސްޓަރ އޮފް ލޯ ކޯސް ފަރުމާކުރެވި މި އަހަރު ޖެނުއަރީގައި  ފެށުނުކަން 

ފާހަގަ  އުފަލާއެކު  ކާމިޔާބީއެއްކަން  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބުނު  އަށް  ފެކަލްޓީ  މި  އެއީ 

ކޮށްލަމެވެ. މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ފުލްޓައިމް އިވްނިންގ އަދި ބްލޮކް މޯޑް ) 

ވީކެންޑް ކްލާސްތައް ( މި ދެ މޯޑަށެވެ.  އެލް.އެލް.އެމް އަށް ކިޔަވަން ފެށުނީ 52 

މި ދަރިވަރުންނާއެކުގައެވެ. 

ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާންބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން 

ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ކެމްޕަހާއި، 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި 2013 އިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް 

ލޯ ކޯސް ފެށިފައިވެއެވެ. އަދި ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި 2015 ގައި، އަދި ލ. ގަން 

ކެމްޕަހުގައި މި 2016 އަހަރު އަލަށް  މި ކޯސް ކިޔަވައި ދޭން ފެށިފައިވެއެވެ. އަދި 

ހަމަމިއާއެކު މި އަހަރުގައި ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައްޔާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ބެޗްލަރ 

އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯސް ފެށިފައިވެ އެވެ. 

ކެމްޕަހުގައި،  ތިނަދޫ  ގދ.  އަހަރުގައި  ވަނަ   2017 އަންނަ  އިތުރުން  މީގެ 

ފުވައްމުލަކުގައި ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު މިފެކަލްޓީގައި ހިންގުނު ކޯސްތައް.

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުކެމްޕަސްމޯޑްކޯސް#

6ގދ. ތިނަދޫ ބްލޮކްޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  1

7ހދ. ކުޅުދުއްފުށީބްލޮކްޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  2

12ލ. ގަންބްލޮކްޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  3

59މާލެފުލްޓައިމްޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  4

274މާލެފުލްޓައިމްބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލ5ޯ

16ސ. ހިތަދޫ ބްލޮކްބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލ6ޯ

26މާލެފުލްޓައިމްމާސްޓަރ އޮފް ލ7ޯ

14މާލެބްލޮކްމާސްޓަރ އޮފް ލ8ޯ

414ޖުމްލަ

މީގެ އިތުރުން 2017 ވަނަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް މާސްޓަރ އޮފް އިންޓަރ ނޭޝަނަލް 

ކޮމާރޝިއަލް ލޯ ކޯސް ފެށުމަށް ޓަކައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް 

ވަނީފެށިފަ އެވެ. މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ ގަޑިތައް ހަމަޖައްސާފައިވާނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

ވެސް ކިޔަވަން އާދެވޭ ގޮތަށެވެ.  މި ކޯސް ފެށިގެން ދިޔުންވާނީ ލޯ ގެ ދާއިރާއިން މަތީ 

ޑިގްރީތަކަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަވަޒަނުގައި ތިބެ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް 

ކުރަމުން ކިޔަވަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމުގައެވެ.

ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނަރސް، 

ހަވީރު ދަންފަޅި ފުލްޓައިމްކޮށް ހިންގަންފެށުމުން މިކޯހުގައި ކިޔަވަން އެދޭ ދަރިވަރުންގެ 

ޢަދަދު އިތުރުވެގެންދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ފެކަލްޓީގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދެވޭކަން 

ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ،

 މިކޯހަކީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ކޯހެކެވެ. އަދި މިކޯހުގެ ދެވަނަ އަހަރަކީ 

އެލް.އެލް.ބީ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ގޮތުގައި އެކުލެވިގެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ކޯހެކެވެ. މި 

ގޮތަށް މިކޯސް ފަރުމާ ކުރެވިގެން ދިޔުމުން ސީދާ ޑިގްރީއަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ އެތަށް 

މިކޯސް  ދޮރަކަށް  އިތުރު  ހުޅުވިގެންދިޔަ  ކިޔެވުމަށް  މަތީތަޢުލީމަށް  ދަރިވަރުންނަކަށް 

ވެގެންދިޔަކަން ފާހަގަކޮއްލަމެވެ. މި އަހަރު އަލަށް ލ.ގަމު ކެމްޕަހުގައި މި ކޯސް ބްލޮކް 

މޯޑްގައި ހިންގަންފެށިފައިވެއެވެ.  

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 49



ކެމްޕަސްމޯޑްކޯސް#

19މާލެޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑ1ް

12ހިތަދޫޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑ2ް

6ތިނަދޫޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑ3ް

7ކުޅުދުއްފުށީޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑ4ް

53މާލެބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލ5ޯ

26މާލެމާސްޓަރސް އޮފް ލ6ޯ

6މާލެމާސްޓަރސް އޮފް އާރޓްސް އިން ޝަރީޢާ 7

129ޖުމްލަ

2016 ވަނަ އަހަރު މި ފެކަލްޓީއިން ގްރެޖްއޭޓްވި ދަރިވަރުން. 

ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް.  2016

• ޢަރަބި 	 ހިމެނޭ  ދިވެހިބަހުގައި  ފަރާތުން،  ގެ  ޢަރަބީ”  އަލް  އައްތަޢުލީމް   “

 7 ން   4 މެއި،   2016 މަޢުޟޫއަށް  މި  ނަމޫނާއަކަށް  “ޒ”  ލަފުޡުތައް 

އަށް  ދުބާއީގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސުގައި މި ފެކަލްޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ 

އައްޝައިޚް ފައްޔާޟު ޢަލީ މަނިކު  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މި ކޮންފަރެންސަކީ 

ޢަރަބި ނުދަންނަ މީހުންނަށް ޢަރަބި ދަސްކޮށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވި 

ކޮންފަރެންސެކެވެ.  

• ފައްޔާޟު ޢަލީ މަނިކުއަކީ މި ފެކަލްޓީގެ ޢަރަބި މި މާއްދާ ކޯޑިނޭޓް ކުރައްވާ 	

ކޮންފަރެންސުގައި  މި  ބޭފުޅަކަށްވުމާއެކު  ދެއްވާ  ކިޔަވައި  މާއްދާ  މި  އަދި 

މާއްދާ  މި  ޢަރަބި”   “ ފެކަލްޓީގެ  މި  ސަބަބުން  އެއްޗެހީގެ  ދަސްކޮށްދެއްވި 

ނުދަންނަ  ބަސް  ޢަރަބި  ވެސް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ދިނުމުގައްޔާއި،  ކިޔަވައި 

މީހުންނަށް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރުވެ ކުރިއެރުންތަކެއް 

ލިބިގެންދިޔައެވެ. 

• ދަ އޭޝިއަން ލޯ އެންޑް ސޮސައިޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ، 	

ވޯކްޝޮޕެއްގައި   “ މޯލްޑިވިއަން ލީގަލް ކަލްޗަރ އެންޑް ކޮންސިކްއެންސެސް ތްރޫ 

އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ އެންޑް ޕްރިންސިޕަލް ، އެކްސްޕްލޯރިންގ ދަ ޕޮސިބިލިޓީސް 

“ އާބެހޭ ގޮތުން ޕޭޕަރ އެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، މި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ 

ބަތޫލް ޒަހޫރު ޤާޒީއަށް ލިބިލެއްވުމާގުޅިގެން ، މި ކޮންފަރެންސުގައި ބައިބެރިވެ 

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

• މި ފެކަލްޓީއާ ގދ. އަތޮޅުގެ، އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރީ އަހަރެކޭ ވެސް 	

އެއްގޮތަށް މި އަހަރު މެއި،  12 އިން 16 އަށް  ގދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 

“ ޝަރީޢަތާއި، ދިރިއުޅުން” މި ނަމުގައި ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ. މި 

ވޯކްޝޮޕްތައް ހިންގާފައިވަނީ އަތޮޅު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 

ނުހަނު  އެއްބާރުލުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ހިންގުމަށް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ވޯކްޝޮޕް  މި 

ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި ވެއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް އިންތިޒާމް ކުރެވުނީ ރަށްރަށުގެ އިދާރާތަކުގެ 

މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ކަމުގައިވިޔަސް ހުރިހާރަށެއްގެ 

ޢާންމުންނަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ.  

މިވޯކްޝޮޕްގައި މި ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ 

• ޑރ. ޢަބަދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ޑީން 	

• ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ       ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ	

• އައްޝައިޚް  ފައްޔާޟު ޢަލީ މަނިކު     ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ	

• ޑރ.  ޢަބްދުهللا ޖަމީލު            ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ	

• އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރަޝީދު         ލެކްޗަރަރ	

• އައްޝައިޚް  އަޙްމަދު ސަމީރު        ލެކްޗަރަރ	

• އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް          ލެކްޗަރަރ 	

• އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙުސިން   ލެކްޗަރަރ 	

• އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު        އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ	

• މެއިމަހުގެ 	 އަހަރުގެ  މި  ދައުރު  ހެޑުންގެ  ތަކުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ފެކަލްޓީގެ  މި 

ޑިޕާޓްމަންޓް  ދުވަހަށް  އަހަރު   2 އޮތް  ކުރިއަށް  ހަމަވުމާގުޅިގެން  ނިއަލަށް 

ތަކަށް އެޗް.އޯ.ޑީން ހޮވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ 

ތެރެއިން އެ މަޤާމްތަކަށް އެންމެގިނައިން ވޯޓްލިބިގެން ތިރީގައި މިވާ ބޭފުޅުން 

އައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓްމަޤާމްނަން

ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޤަޟާއުސީނިއަރ ލެކްޗަރަރޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ފިޤްހުސީނިއަރ ލެކްޗަރަރއައްޝައިޚް ފައްޔާޟު ޢަލީ

ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ލޯސީނިއަރ ލެކްޗަރަރސައްޔިދު އިމްރާން

• ލީގަލް 	 ކްލިނިކަލް  ގުޅިގެން  އާ  ޕީ  ޔޫ.އެން.ޑީ  އޮފީހާއި  ޖެނަރަލްގެ  އެޓާނީ 

އެޓާނީޖެނަރަލް  ގޮތުން  ހިންގުމާގުޅޭ  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އާބެހޭ  އެޑިއުކޭޝަން 

ފެކަލްޓީގެ  ވަޑައިގެން  އަށް  ފެކަލްޓީ  މި  ބޭފުޅުން  ޔޫ،އެން.ޑީ.ޕީގެ  އޮފީހާއި، 

ބައްދަލުކޮށް  ދަރިވަރުންނާއި،  އަދި  ސްޓާފުންނާއި،  އެޑްމިން  އަދި  އެކަޑަމިކް 

މިކަމާގިޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

• ފެކަލްޓީގެ 	 ލަފާދެއްވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަންކަން  އެކަޑަމިކް  ފެކަލްޓީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ގެ 1 ބައްދަލުވުމެއް މި އަހަރުތެރޭގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވައިދޭގޮތާއި އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށްގެންދާ 

ގޮތާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އިސްލާޙް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާމެދު ދިރާސާކޮށް 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބަޙުޘް ކުރެވުނެވެ.  

• އަދި މީގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީގެ އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީގެ 29 ބައްދަލުވުން މި 	

އަހަރުތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންތައް 

ޓެސްޓްތައް  ބެލުމާއި،  ޝަކުވާތަށް  ކަހަލަ  އެކި  ދަރިވަރުންގެ  ކުރިއެރުވުމާއި، 

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި، ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ލެކްޗަރަރ އިންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ކިޔަވައިދިނުން  ދިނުމާއި،  ތައް  އިރުޝާދު 

މިނޫނަސް  އަދި  ހައްލުކުރުމާއި،  އެކަންކަން  މަޝްވަރާކޮށް  މަސައްކަތްތަކާމެދު 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި  ނިންމުންތައް  މުޙިންމު  ނިންމަންޖެހޭ  އެކަޑަމިކަލީ 

ނިންމުނެވެ.
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• ކަންތައްތަކާބެހޭ 	 މުހިންމު  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ފެކަލްޓީ 

ކަންތައްތަކާބޭހޭ  ހުށަހެޅުނު  އިދާރާރާތަކުން  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުންނާއި، 

ގޮތުންނާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް 

ކުރުމަށް މެނެޖްމެންޓް ކޮމިޓީގެ 24 ބައްދަލުވުން މި އަހަރުތެރޭ ބޭއްވުނެވެ

• ޖުލައި 	 ހަމަވުމާގުޅިގެން  އަށް  ޖޫން  އަހަރު  މި  ދައުރު  ކޮމިޓީގެ  މެނެޖްމަންޓް 

ހޮވުމުގެ  ކޮމިޓީއެއް  އައު  ދުވަހަށް  އަހަރު   2 އޮތް  ކުރިއަށް  އިންފެށިގެން 

މަސައްކަތްވެސް މިއަހަރު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  މި ދައުރުގެ މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 

އިތުރުން،  ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ޑރ.  ޑީން  މެންބަރުންނަކީ 

ލެކްޗަރަރ  އާއި،  ފިކުރީ  ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ  އެސޯސިއޭޓް 

އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުހުސިން އާއި، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް 

ޙަސަން މަޢުރޫފް އާއި، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު 

އެޑްމިން  ސީނިއަރ  އާއި  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓޭންޓް  އާއި 

އޮފިސަރ ހުޝާމާ ސާޢިދުއެވެ. 

• ދިނުމުގެ 	 މަޢުލޫމތު  ދަރިވަރުންނަށް  އެދޭ  ވަނުމަށް  ކޯސްތަކަށް  އެމް.އެން.ޔޫގެ 

މި  ގައި   “ “ޓީޓައިމް  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުން  މާކެޓިން  ގޮތުން 

ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މި ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ލެކްޗަރަރ 

ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިނާއި، މުޙައްމަދު ޒާހިރު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 

• މި ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އަދި ސައިބަރ 	

ލޯއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ 24 ގައި މި ފެކަލްޓީގެ 

ސެމިނަރ ސީރީސް 1 ސެމިނަރ ބޭއްވުނެވެ. 

• މި ސެމިނަރގައި ސައިބަރ ކްރައިމް ވައްތަރުތަކާއި، ސައިބަރ ކްރައިމާ ދެކޮޅަށް 	

ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، އަދި މީހުންގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު 

ސަމާލުވާންވީ  މިދާއިރާގައި  އަދި  ފެތުރުމުގައާއި،  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓް 

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. 

• ޤައުމީ 	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަ  ދެއްވާ  ފައްޓަވައި  ސެމިނަރ  މި 

ވިދާޅުވީ،  ޝަރީފް  ފަވާޒް  ޢަލީ  ޑރ.  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޔުނިވަސިޓީގެ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ ފުޅާވެފައިވާއިރު، ޕާސްޕޯޓާއި ކޭޝް 

ސަމާލުވާންޖެހޭކަމަށާއި،  އިތުރަށް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ވަޞީލަތްތައް  ފަދަ  ކާޑް 

އީމެއިލާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ކާޑުގެ ޕާސްވޯޑް ރައްކާތެރިގޮތުގައި 

ބޭނުންކުރަން ވައިސް ޗާންސެލަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

• މި ސެމިނަރ ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީގެ ސީނިއަރ 	

ލެކްޗަރަރ ސައްޔިދު އިމްރާނާއި، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނި ތަކުގެ އިސްވެރިން 

ކަމުގައިވާ  އެލައިޑް އިންޝޯރަންސްގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރިޔާޒީ 

އާއި  ޖާވިޝް ޙަމީދު އާއި،  އައިޓީ އެކްސްޕާރޓް އަޝްރަފް ސަޢީދު އާއި، 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސާވިސަސް އިންނާއި، އަދި ފެކަލްޓީގެ އެލް.އެލް.އެމްގެ ބައެއް 

ދަރިވަރުންނާއި، ލެކްޗަރަރ އިން ހިމެނެވެ. 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސާޗްސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޢިލްމީ 	

ފޯވަހީގައި ބައިވެރިވެ “ އިސްލާމިކް ބޭންކިން ޚީޔާރުކުރަންވީ ކީއްވެތޯ “ މި 

މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މި ސެމިނަރގައި އިސްލާމީ ބޭންކިން 

އުފެދިގެންއައި ގޮތުގެ މައްޗަށާއި، އިސްލާމީ ބޭންކިންގ އާއި ކޮންވެންޝަނަލް 

ބޭންކާ ހުރިތަފާތާއި، އިސްލާމީ ފައިނޭންސާ ގުޅޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި 

ބާރުއަޅާ މިންވަރާއި މި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ހުރިފައިދާ ތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ 
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ދެކެވުނެވެ. 

• މީގެ އިތުރުން ރިބާ އެކުލެވޭ މުޢާމަލާތުގައި ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމާއި، ރިބާއެކުލެވޭ 	

މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމަށްވުމާއިއެކު މި ފަދަ މުޢާމަލާތުގައި ބައިވެރި 

ނުވުމުގެ މައްޗަށް އަޅިއަޅުވާ ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. 

• މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މި ފެކަލްޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް ފައްޔާޟު 	

ޢަލީ އާއި، ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ ސައްޔިދު އިމްރާން އާއި،އަދި އަލްއުސްތާޛު 

އަޙްމަދު ފިރާސް އެވެ. 

• ކުރުމުގެ 	 އިތުރު  ހުނަރު  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ސްޓާފުންގެ  އެކަޑަމިކް  މިފެކަލްޓީގެ 

މަޤުޞަދުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވާރކްޝޮޕެއް މި އަހަރު ނޮވެމްބަރ 

4 އިން 6 އަށް  ހިންގިފައިވެއެވެ.   މިވާރކްޝޮޕުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ 

ޑރ.  ޕްރޮފެސަރެއްކަމުގައިވާ   ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމިކް  މެލޭޝިއާގެ 

ޢުމަރު އޮސަނީ އެވެ.  މި ވޯކްޝޮޕަކީ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ފައިދާ ހުރި 

ވޯކްޝޮޕެއްކަމަށް ބައިވެރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

• ލިޔުއްޔާވާފައިވާ 	 ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ޑީން ޑރ.  ފެކަލްޓީގެ  މި 

އާއި،   ) ވަރި   (  2 އަލްއަޙްވާލުއްޝަޚްޞިއްޔާ   “ ކަމުގައިވާ  ފޮތް  ދެ 

ޗާޕްކޮށް  ފޮތް  މި   ) ވަރިއާގުޅޭބައިތައް   (  3 އަލްއަޙްވާލުއްޝަޚްޞިއްޔާ 

ނެރެވިފައިވެއެވެ.  

• ކުރީގެ އަހަރުތަކަކޭވެސް އެއްފަދައިން ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް 	

މަޢުލޫމާތު  ޤާނޫނުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ގެނެސް  އިން  ލެކްޗަރަރ  ގެސްޓް 

ދެވިފައިވެއެވެ.

• 2016 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2017 ވަނަ އަހަރުގައި، މުވައްޒަފުންގެ 	

ވޯކްޝޮޕްތައް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ބޭނުމުގައި  އިތުރުކުމުގެ  ހުނަރު 

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި ކޯސްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމާއި، ކެމްޕަސްތަކުގައި 

ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވެސް 

ރޭވިފައެވެ. 

• ހިންގުމަށް 	 އިދާރީ  ދިނުމާއި،  ކިޔަވައި  ދަތިކަމުން،  ޖާގައިގެ  ފެކަލްޓީގެ  މި 

އެއްބާރުލުމާއެކު  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ކުރިމަތިވިނަމަވެސް  ގޮންޖެހުންތަކާ 

ފުރުޞަތުގައި  މި  އެހެންކަމުން  ޙާޞިލްވެފައިވެއެވެ.   މަޤުޞަދު  ފެކަލްޓީގެ 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

ތަޢާރަފް

ރާއްޖެއަށް  ދާއިރާއިން  ޢިލްމުގެ  އިންސާނީ  މަސައްކަތަކީ  ނޑު  މައިގަ ފެކަލްޓީގެ  މި 

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯސްތަކާއި ސައިކޮލޮޖީއާއި 

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސާއި އެކި އެކި ބޭރުބަސްބަހާއި ލައިބްރަރީ ސައިންސާބެހޭ ކޯސްތައް 

ހިންގުމެވެ. މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާ ޤައުމިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ 

ޘަޤާފަތަށް  ދިވެހިބަހާއި  ދަންނަ،  ރަނގަޅަށް  ދިވެހިބަސް  ކަމުގައިވާ  ތަނބު  އެއް 

ޢަމަލީ  ދަރިވަރުންތަކެއް  އެނގޭ  ކުރަން  ދިރާސާ  ބެހޭގޮތުން  ދިވެހިބަހާ  ލޯބިކުރާ، 

މައިދާނަށް ނެރުމަކީ މި ފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތެކެވެ. އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް 

ހިންގުމާއި އެ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން  މީގެ  ފަރުމާކުރުމާއި  މަންހަޖު 

މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ފެކަލްޓީއަށް ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތައް ކުރުން 

ވެސް ހިމެނެއެވެ.

 15 ފެކަލްޓީ  މި  ގައެވެ.   2009 ޖެނުއަރީ   1 އުފެދުނީ  އާޓްސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

އޮކްޓޯބަރު 2015 ގެ ނިޔަލަށް  ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން އައީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ G )ޖީ( ބްލޮކް )ކުރީގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް( 

ގައެވެ. 18 އޮކްޓޯބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް 

ކުރަމުން ގެންދަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. 

އޭގެ  މަޤްޞަދު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ތަނަށް  ހިންގީ،  ފެކަލްޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2016  

ނޑު  އޮނިގަ ހިންގުމުގެ  ތަނުގެ  ގޮތަކަށް  ޙާޞިލްވެވޭނެފަދަ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ 

އިދާރީ  އަދި  ފަންނީ  ފެކަލްޓީގެ  ރާވައިލެވިގެން،  )އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ( 

ތަފާތު  ފެކަލްޓީގައި  މިގޮތުން  އެކުގައެވެ.  އެއްބާރުލެއްވުމާއި  ފުރިހަމަ  މުވައްޒަފުންގެ 

އެކަޑަމިކް މަސައްކަތްތައް ކޯސްތަކުގެ ކޯސްކޯޑިނޭޓަރުން އިސްނަންގަވައިގެން ވަރަށް 

ފުރިހަމައަށް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ހެޑުންގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން 

ޑިޕާޓްމަންޓު ތަކުން ވެސް ކޯސްތަކާގުޅޭ މުޙިއްމު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

ހޯދުމަށް  ތަޖުރިބާ  އަމަލީ  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2016

ލެކްޗަރއިންނާއި ކިޔަވާ ކުދިންވެގެން ވަނީ 3 ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.  

“ބެޗްލަރ އޮފް ސައިކޮލޮޖީ 2016” ކޯހުގައި ކިޔަވާ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ “ސައިކޯ 

މިފެކަލްޓީގެ  ދަރިވަރުންނާއި،   38 ކިޔަވާ  މޯލްޑިވްސް”  އިން  އިޝޫޒް  ސޯޝަލް 

މުޙައްމަދު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ގޮތުން  އިދާރީ  އަދި  ޝަނޫރާ  ޢާއިޝަތު  ލެކްޗަރަރ 

ޖާބިރުއާއި ޢާއިޝަތު ޔުސްރާ ވަނީ 2016 މާރިޗު 19 ގައި ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ކަންތައް 

ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

މާއްދާއެއް  ކިޔަވާ  ކޯހުގައި  ކަލްޗަރ”  އެންޑް  ލެންގުވިޖް  ދިވެހި  އޮފް  “މާސްޓަރ 

ކަމުގައިވާ “ޑައިލެކްޓޮލޮޖީ” ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި، މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޢާއިދާ 

ހައްމާދު ވަނީ 2016 މާޗް 18 އިން 28 އަށް )7 ދުވަސް( ނިޔަލަށް މާއްދާގެ ބައެއް 

ސުރުޚީތައް އިތުރަށް އުނގެނުމުގެ ގޮތުން މަލިކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

ކަމުގައިވާ  މާއްދާއެއް  ކިޔަވާ  ދަރިވަރުން  ކޯހުގެ  ޖާނިއަލިޒަމް”  އޮފް  “ބެޗްލަރ 

“އެންވަޔަރަމެންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް އިޝޫސް” އަދި “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚް” 

އަދި މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ޑިޕްލޮމާގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ 

“ނިއުސް ރައިޓިން އެންޑް ރިޕޯޓިން” އާއި “މަލްޓިމީޑިއާ ޖާނަލިޒަމް” އާއި ގުޅުވައިގެން 

އިންޓަރވިއުއިން ސްކިލްސްއާއި ވީޑިއޯ ރިޕޯޓާއި ޚަބަރު އަދި ޑޮކިއުމެންޓަރީ ހެދުމުގެ 

މިދަތުރުގައި  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.  ފެންފުއްޓަށް  އދ.  ވަނީ  ދަސްކުރުމަށް  ހުނަރު 

މިފެކްލަޓީގެ ފަރާތުން ޖާނަލިޒަމް ޑިޕާޓްމެންޓް ހެޑް، ޑރ. އަހުމަދު ޒަކީ ، ކޯސް 
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އަލީ ޝާމިން ބައިވެރިވަޑައިގަތެވެ.

ކުރެވިފައިވާ  ފެށުމަށް  ކޯސްތައް  އައު  އަދި  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ   ކޯސްތައް 

މަސައްކަތްތައް

މިހިންގަމުންދާ  މިހާރު  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީ  ކޯސްތައް  އަހަރު  ވަނަ   2016

ކޯސްތަކުގެ އައުޓް ލައިންތައް ރިވައިޒު ކޮށް އެދެވޭ ބަދަލުތައް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި 

ރޑިނޭޓަރުންއެކު މަޝްވަރާތައް ކޮށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނެވުނެވެ. އަދި  ސަބްޖެކްޓް ކޯ

އެހެންމެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާގައި އައު 3 ކޯހެއް އިޢުލާން ކުރެވުމެވެ. މި 

ތިން ކޯހަކީ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކްޓް އިން ސައިކޮލޮޖީ، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކޭޓް އިން 

ޥިޜުއަލް އާރޓް އަދި ބެޗްލާރސް އޮފް އާޓްސް އިން އިންގްލިސް ލޭގުއުވިޖް އެންޑް 

ކޮމިޔުނިކޭޝަން މި ތިން ކޯހެވެ. މި 3 ކޯހަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު ނަމަވެސް ވިޜުވަލް 

އާރޓް ކޯހަށް ކުދިން ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ މިކޯހުގެ ކިޔެވުން ނުފެށިފައެވެ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރުގައި ފެކަލްޓީގެ އެޑްމިން މުވައްޒަފުން 	

ތަމްރީން ކުރުމަށް 4 ގަޑިއިރުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުނެވެ.   

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 13 ން 15 ށް މި ފެކަލްޓީގެ އެކަޑަމިކް 	

ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ  ޑިވިލޮޕްމަންޓު  ޕްރޮފެޝަނަލް  އެބޭފުޅުންގެ  މުވައްޒަފުން 

ގޮތުން 3 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ.

• ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ ޔުނިވަރސީޓީ ސެއިންސް މެލޭޝިޔާއަށް 	

3 ދުވަހުގެ ސްޓަޑީ ވިޒިޓެއްގައި ވަޑައިގަތެވެ.

• “އެއިޓީންތް 	 ބޭއްވުނު  މެލޭޝިޔާގައި  ހައްމާދު  އާއިދާ  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ 

އެންޑް  ކޮގްނިޓިވް  ސައިކޮލޮޖީ،  އޮން  ކޮންފަރެންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ލިންގުއިސްޓިކް ސައިންސަސް” އަދި ނިއުދިއްލީގައި ބޭއްވުނު “އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ސެމިނަރ އޮން ލިންގްއިސްޓިކް ޑައިވަރސިޓީ އިން ސައުތު އެންޑް ސައުތްއީސްޓު 

ކަރުދާސް  ވަޑައިގެން  ބައިވެރިވެ  ސެމިނާރުގައި  ދެ  މި  ދިއްލީ”  އޭޝިއާ 

ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

• ފެކަލްޓީގެ ސީނިއާ ލެކްޗަރަރ ޑރ. ނާޝިއާ މުޙައްމަދު “ފިފްތް އިންޓަރނޭޝަނަލް 	

ކޮންފަރެންސް އޮން ލޭންގުއޭޖް އެޑިއުކޭޝަން” އަދި “އެކްސްޕާޓްސް ފޯ އޭޝިއާ 

ސްޓާފް މޮބިލިޓީ ވިޒިޓް” މި ދެ ސެމިނާރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ކަރުދާސް 

ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

• “މެލްޓާ 	 ބޭއްވުނު  މެލޭޝިޔާގައި  ނީނާ  އާމިނަތު  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ 

އިން  ލާރނިންގ  ސެންޗަރީ   21 އޮން  ކޮންފަރެންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އިންގުލިޝް ލޭންގުއިޖް އެޑިއުކޭޝަން” މި ސެމިނާރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

ކަރުދާސް ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

• މި 	  ”2016 “އައި.ސީ.އޭ.ޕީ  ޝަނޫރާ  އާއިޝަތު  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ 

ސެމިނާރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ކަރުދާސް ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

• މި ފެކަލްޓީގެ ފުލްޓައިމް 2 ލެކްޗަރާއިން ކަމުގައިވާ އާއިޝަތު ޝަނޫރާ އަދި 	

04އަށް  މާރިޗު  29ން  މަހު  ފެބުރުވަރީ  މި  ވަނީ  އިސްމާޢީލަށް  ޝެހެނާޒު 

ޓްރޭނިންގ  ދުވަހުގެ   5 ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  ބެންގަލޫރުގައި  އިންޑިއާގެ 

ވާރކްޝޮޕް އޮން “ސުޕަވިޝަން ސްކިލްސް ފޯރ ޓްރެއިންޑް ކައުންސެލާރސް” 

ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ހުލާސާ

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މިފެކަލްޓީގައި ތަފާތު 6 ކޮމެޓީއެއް އުފެދިފައި 

ވެއެވެ.

1. އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީ

2. ކަރިކިޔުލަމް ކޮމެޓީ

3. އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ

4. މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ

5. ރިސާރޗް ކޮމެޓީ

6. އެކްޓިވިޓީ ކެމެޓީ

ތިރީގައި މިވަނީ މި ކޮމެޓީތަކުން ނިންމެވި ބައެއް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެވެ.

1. .ސައިކޮލޮޖީ މާސްޓާސް ކޯހުގެ މޮޑިއުލްސް އަދި ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލުމުގައި 

އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޕްރޮފެސަރެއްކަމުގައިވާ ޖުޑިތް މުރޭ 

ގެނައުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

2. ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވިލޮޕްމަންޓު ހިންގާނެ ދާއިރާއަކީ 

ރޒް’ ކަމުގައި ނިންމުނެވެ.  ‘އައި ސީ ޓީ ފޮރ ޓީޗަ

3. ދިވެހި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް އައިމިނަތު ޒާހިރު ޗުއްޓީ ނިންމަވައި ނުކުންނަވަންދެން 

ދިވެހި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވަގުތީ އެޗް.އޯ.ޑީންގެ ގޮތުގައި ޢަޒީޒާ ޢަފީފް އަދި ޢާއިދާ 

ހައްމާދު މާއްދާތައް ބަހާލައިގެން ކޯޑިނޭޓުކުރާގޮތަށް ނިންމުނެވެ. އަދި ހިސްޓްރީގެ 

ހުރިހާ މާއްދާތަކުގެހެޑަކަށް އަންވަރު އިބްރާހިމް ކަނަޑައެޅުނެވެ. އަދި ވަކި ގޮތެއް 

ހަމަނުޖެހޭ މާއްދާތައް ޑީން ބައްލަވާގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ. 

4. މެނޭޖްމަންޓު ކޮމިޓީގެ ދައުރު ނިމުމުން އަލުން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާއިރު 

ޑީންގެ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ އާމިނަތު ނީނާ އާއި އިބްރާހީމް 

54 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އިސްމާޢީލް ކަމުގައި ނިންމެވިއެވެ. 

ކަންތައްތައް  “ރޫޓިން  ކުރަންބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުން  ފަންނީ  އޮފީހުން   .5

ނޫންކަންތައްތައް” ހަރުދަނާކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ނުވަތަ ރިކުއެސްޓު 

ނޯޓްކުރާ ފައިލެއް ހެދުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

6. މި ފަހަރުގެ އިލްމީ ފޯވަހީގެ މަޢުޟޫއަކީ “ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް އެކަށޭނަ 

ތަޢުލީމާއި ހޭލުންތެރިކަން އެބަހުރިހެއްޔެވެ؟” ކަމުގައި ނިންމުނެވެ. 

ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން  ކުރެވިދާނެ  ޓަކައި  ބިނާކުރުމަށް  ކުރިމަގު  ފެކަލްޓީގެ   .7

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ކުރި ރަސްމީ ދަތުރު ތައް: 

ކޯސްތަކާގުޅޭ  ހިންގާ  ކެމްޕަސްތަކުގައި  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016

ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށާއި ގަޑިތައް ނަންގަވައި ދިނުމަށްޓަކައި، ފެކަލްޓީގެ ފުލްޓައިމް 

އިތުރުން  މީގެ  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ކެމްޕަސްތަކަށް  ލެކްޗަރަރުން  ޕާޓްޓައިމް  އަދި 

ދަރިވަރުން ކިޔަވާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިވެސް 

ދަތުރު ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކުރެއްވި ބައެއް މުޙިއްމު ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ.

• މިފެކަލްޓީގެ ޑީން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ އަދި ލެކްޗަރަރ ޢާއިޝަތު ޝަނޫރާ 	

ވަނީ  ށް(  އޯގަސްޓް 12 ން 14   2016( ދުވަހަށް  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 03 

ދަތުރު ކުރައްވާފައެވެ.

• ދުވަހަށް 	 މުޙައްމަދު ދީދީ ތިނަދޫއަށް 3  ލެކްޗަރަރ  ޕާޓްޓައިމް  މިފެކަލްޓީގެ 

)2016 ފެބުރުވަރީ 26 ން 28 ށް( ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

• މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޢަޒީޒާ ޢަފީފު  ތިނަދޫއަށް 3 ދުވަހަށް )2016 މާރިޗު 	

03 ން 05 ށް( ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

• މިފެކަލްޓީގެ ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރ ޢާއިޝަތު ޝާހީން، ތިނަދޫއަށް 3 ދުވަހަށް 	

)2016 މާރިޗު 11 ން 13 ށް( ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

• މިފެކަލްޓީގެ ޑީން، ލެކްޗަރަރ ޢާއިދާ ޙައްމާދު އަދި އެސޯސިއޭޓު ލެކްޗަރަރ 	

ޝަމްޢާން ޝާކިރު، ލ. ގަމަށް 3 ދުވަހަށް )2016 މާރިޗު 10 ން 12 

ށް(  ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

• ޕާޓްޓައިމް 	 އަދި  ސުޖާއު  މުޙައްމަދު  ލެކްޗަރަރ  ޕާޓްޓައިމް  މިފެކަލްޓީގެ 

ލެކްޗަރަރ ނާދިރާ އިބްރާހިމް ގަން ކެމްޕަހަށް 3 ދުވަހަށް )2016 ޖުލައި 

21 ން 23 ށް(  ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

ރިސާރޗް ހަރަކާތްތައް

ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގުރާންޓްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގެން “ޓީޗަރ ފީޑްބެކް އޮން 

ކުރިއަށް  ރިސާރޗެއް  ބައިވެރިވާ  ބޭފުޅުން   4 މިނަމުގައި  ރައިޓިން”  ސްޓޫޑަންޓް 

ނާޝިއާ  ޑރ.  އިންވެސްޓިގޭޓާއަކީ  ޕްރިންސިޕަލް  ރިސާރޗްގެ  މި  ގެންދެވުނެވެ. 

މުޙައްމަދެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގުރާންޓުގެ ދަށުން ފެކަލްޓީގެ 4 ބޭފުޅަކަށް ރިސާރޗް 	

ރޑް ކުރެވުނެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ:  އެވޯ

1. ޑރ. ނާޝިއާ މުޙައްމަދު

2.  އަޒީޒާ އަފީފް

3. އާއިދާ ހައްމާދު

4. އައިޝަތު ޝަނޫރާ

• މި ފެކަލްޓީގެ ސީނިއާ ލެކްޗަރަރ ޑރ. ނާޝިއާ މުޙައްމަދު “އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް 	

އެޑުއިކޭޝަން އިން އިންގުލިޝް ފޮރ ސްޕީކާޒް އޮފް އަދަރ ލޭންގުވިޖަޒް” 

މި ފޮތަށް ޗެޕްޓަރެއް ލިޔުއްވިއެވެ. އެ ޗެޕްޓަރުގެ ނަމަކީ “ލޭންގުއޭޖް އޮފް 

އިންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ބައިލިޓްރަސީ ސްކިލްސް 

އިން ޗިލްރަން: އަ ކޭސް ސްޓަޑީ އޮފް އަ ޕްރީ ސްކޫލް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” 

އެވެ. 

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• ފެކަލްޓީގެ އޮޕަންޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 3 އަދި 4 ޖޫން 2016  ވީ 	

ނަމުގައި  ގެ  އެފް.އޭ”   @ އީވް  “ކޮފީ  ދުވަހުވަނީ  ހޮނިހިރު  އަދި  ހުކުރު 

އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ.

• ކުރުމަށް 	 ތަޢާރަފް  ކޯސް  ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

“ކުއްޖަކަށް ކުއްޖެއް ތަޢާރަފްކުރުން” މިނަމުގައި ފޯމްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 55



ފަހު ފެކަލްޓީއާއި ކެމްޕަސްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

• ވަރަށް 	 ފެކަލްޓީ  ގައި  ނައިޓް  ޕިއްޒާ  ބޭއްވި  ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވިއެވެ.

• ފެކަލްޓީ 	 ހަވީރުތަކުގައި  އިންތިޒާމްކުރި  އިން  މިނިސްޓްރީ  އިސްލާމިކް 

ތަމްސީލުކުރެވުނެވެ.

• ޔޫތު ޗެލެންޖް ގައި ފެކަލްޓީގެފަރާތުން ބައިވެރި ވިއެވެ. 	

• އައްޑުއަތޮޅުގައި ހުރި އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކަށް ގޮސް ފެކަލްޓީގައި ހިންގާ 	

ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ. 

• ހުރިހައި 	 މުހިންމު  މަސައްކަތްކުރެވި  ފަރުމާކުރުމުގެ  ވެބްސައިޓް  ފެކަލްޓީގެ 

މައުލޫމާތެއް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވުނެވެ.

• ދެފަހަރެއްގެ 	 މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  “ލައިކްސް”  ޕޭޖަށް  ފޭސްބުކް  ފެކަލްޓީގެ 

މަތީން ކުރެވުނެވެ. 

• ފެކަލްޓީގެ ޓްވިޓަރ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކްޓިވް ކުރެވުނެވެ.	

• ފެކަލްޓީގެ އިންސްޓަގްރާމް ލޯންޗް ކުރެވުނެވެ.  	

2016 ވަނަ އަހަރު ހާސިލުކުރެވުނު ކަންތައްތައް އަދި ހުރި 

ގޮންޖެހުންތައް 

• ފެކަލްޓީގައި އެޕްލައިޑް ލިންގުއިސްޓިކްސްގެ ރޮނގުން ޕީއެޗްޑީ ފެށުމުގެ ހުއްދަ 	

ލިބި ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް 2 ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވުނެވެ.  

• އެންޑް 	 ސައިންސް  ޕޮލިޓިކަލް  އިން  އާޓްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  އަލަށް  މުޅީން 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ކޯސް ނިންމައި ގުރޭޖުއޭޓް 

ވިއެވެ.

• އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކްޓް އިން ސައިކޮލޮޖީ ކޯސް ފަށައި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް 	

ދަރިވަރުން ގުރޭޖުއޭޓް ވިއެވެ.

• ބެޗްލާރސް އޮފް އާޓްސް އިން އިންގްލިސް ލޭންގުވިޖް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން 	

ކޯސް އަލަށް ފެށުނެވެ.

• ގަމު ކެންޕަހުގައި ބީއޭ އިން ދިވެހި ލެންގުވިޖް އަލަށް ފަށައިގެން ކުރިއަށް 	

ގެންދެވުނެވެ. 

• އަހަރުގެ ދެ ސެމެސްޓަރުގައިވެސް ޖަޕާނުބަހައި ޗައިނާ ބަހުގެ ކުރު ކޯސްތައް 	

ހިންގައި ސެޓްފިކެޓް ދެވުނެވެ. 

• ކޯހުގެ 	 އޮފްސައިކޮލޮޖީ  ބެޗްލަރ  ބެޗާއި،   3 ލެންގުވިޖް  ދިވެހި  އިން  ބީއޭ 

 1 ގެ   MDLC ،ިބެޗާއ  1 DJގެ  ބެޗާއި،   4 ACLUގެ  އެއްބެޗާއި، 

ބެޗާއި،  ACLISޢާއި DLIS  ގެ 1 ބެޗް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ގުރޭޖުއޭޓް 

ވިއެވެ. 

2016 ވަނައަހަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް

• ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާޓްޓައިމް މީހުން ގެންނަން ޖެހުން	

• އެކަޑަމިކް އިތުރު އެންމެމުވައްޒަކުވެސް ނުލިބުން	

• އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން	

• ފާޚާނާތަކުގެ ފެން ރަނގަޅުނުވުން 	

• ކެމްޕަސްތަކަށް ފޮނުވާނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕާޓްޓައިމް މީހުން ނުލިބުން 	

• އެކަމުގެ 	 ފެކަލްޓީން  ނުނިމޭތީ  ކަންކަން  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  އޮފީހުން  މައި 

އުނދަގޫ ތަޙައްމަލުކުރަން ޖެހުން 

• ބައެއްކަހަލަ ގަވައިދުތައް/ އުސޫލުތައް މައި އިދާރާއާ ތަފާތުކޮށް މާނަކުރެވުން	

ފެކަލްޓީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މިސްރާބް•

• 2016 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީން ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވި ގިނަ ކަންތައްތައް 	

ޙާޞިލް ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް 2017 

ވަނަ އަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް 2017 

ވަނަ އަހަރުވެސް އައު ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމަށް ދަނީ ޚިޔާލުކުރެވެމުންނެވެ. 

އެގޮތުން ބީއޭއިން ވިޜުއަލް އާރޓްސް ފަރުމާކުރުމާއި، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ 

ޖާނަލިޒަމް  އިން  ޑިޕްލޮމާ  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  ފަރުމާކުރުމާއި،  ރޒް  މާސްޓަ

ފަރުމާކުރުން  ސްޓަޑީޒް  ޑެވެލޮޕްމަންޓަލް  އިން  ރޒް  މާސްޓަ ފަރުމާކުރުމާއި، 

ހިމެނެއެވެ.  

• މީގެ އިތުރުން ކުރަން ގަސްތުކުރާ ކަންތައްތަކަކީ:	

• އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޭންގްވިޖް ޔޫސް ނިންމާފައި ވަދެވޭ ކޯސްތައް 	

އިތުރުކުރުން

• ފެކަލްޓީގެ ނަން “ފެކަލްޓީ އޮފް ހިއުމެނިޓީ އެންޑް ސޯޝަލް ސައިންސަސް” 	

އަށް ބަދަލުކުރުން

• ޕީ.އެޗް.	 މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އެފިލިއޭޓްވެގެން  ޔުނިވަރސިޓީއަކާ  ބޭރުގެ 

ޑީގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން

• ހިމެނޭ 	 )ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގައި  އޯގަނައިޒްކުރުން  ރަނގަޅަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 

ނޑައަޅާ އަދި މާއްދާތައް ބެހުން. ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގައި ނުހިމެނޭ  މުވައްޒަފުން ކަ

މާއްދާތައް މެނޭޖްކުރާނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ގާއިމްކުރުން(

• ސޯޝިއޮލޮޖީ ދާއިރާއިން ކޯސްތައް އޮފަރކުރުން	

• ފެކަލްޓީއަށް ޚާއްސަ ބިލްޑިންގއެއް ނުވަތަ ސްޕޭސްއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 	

ކުރުން

• ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ކޯސް ރިވައިޒްކުރުން 	

• ނިންމާފައި 	 ކޯސް  ކަލްޗަރ  އެންޑް  ލޭންގްވިޖް  ދިވެހި  އޮފް  ރޒް  މާސްޓަ

ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް އެކަށޭނަ ފުރުސަތުތައް ލިބޭގޮތަށް ފަރުމާކުރުން

• އޮފަރ 	 ފެކަލްޓީން(  ވިތިން  އަދި  ފެކަލްޓީ  )އިންޓަރ  ޑިގްރީ  މޭޖަރ  ޑަބަލް 

ކުރުން

• ރިސަރޗް ފޯރ ސްމޯލް ސްޓޭޓް ސްޓަޑީޒް ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރުން	

• ރިސާރޗް ސެލް )އެކިއެކި ޑިސިޕްލިންގެ ދަރިވަރުން ޚިޔާލާ މަޝްވަރާކުރެވޭގޮތަށް 	

އަދި އެކިއެކި ޑިސިޕްލިންތަކުގެ ރިސަރޗްތައް ހިމެނޭގޮތަށް(

• ރިސަރޗް ސެމިނަރ )ވިތިންދަ ފެކަލްޓީ( ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވުން	

• އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަންސްތަކާ އެފިލިއޭޓްވުން	

• ސްޓޫޑެންޓް އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން	

• ދަރިވަރުންގެ ލިޓްރެޗަރ އަދި ރިސާޗް ސްކިލްސް އިމްޕްރޫވްކުރުން	

• ފެކަލްޓީ 	 ޒިޔާރަތްކޮށް  )ގައުމުތަކަށް(  ތަންތަނަށް  އެކިއެކި  ދުނިޔޭގެ 

ކުރިއެރެވޭނެގޮތްތައް ހޯދުން

56 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ކެމްޕަސްކޯސް#

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2014 )ފުލްޓައިމް(1

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2014 )ޕާޓްޓައިމް(2

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2014 )ބްލޮކްމޯޑް(3

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2015 )ފުލްޓައިމް(4

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2015 )ބްލޮކްމޯޑް(5

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2016 )ފުލްޓައިމް(6

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2016 )ބްލޮކްމޯޑް(7

ހދ.ކުޅުދުއްފުށިބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 82014

ހދ.ކުޅުދުއްފުށިބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2015 )ބްލޮކްމޯޑް(9

ގދ. ތިނަދޫބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2016 )ބްލޮކްމޯޑް(10

ގދ. ތިނަދޫބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2015 )ބްލޮކްމޯޑް(11

ސ. ހިތަދޫބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 122014

ލ. ގަންބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް 2016 )ބްލޮކްމޯޑް(13

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އިންގްލިސް ލެންގުއޭޖް އެންޑް ކޮމިޔުމިކޭޝަން 2016 )ފުލްޓައިމް(14

މާލެޑިޕްލޮމާ އިން ޖާރނަލިޒަމް 152016

މާލެޑިޕްލޮމާ އިން ޖާރނަލިޒަމް 162015

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް 172014

މާލެއެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ސައިކޮލޮޖީ 2016 )ހަވީރު ދަންފަޅި(18

މާލެބެޗްލަރ އޮފް ސައިކޮލޮޖީ 2016 )ހެނދުނުގެ ދަންފަޅި(19

މާލެބެޗްލަރ އޮފް ސައިކޮލޮޖީ 2016 )ހަވީރު ދަންފަޅި(20

މާލެބެޗްލަރ އޮފް ސައިކޮލޮޖީ 212014

މާލެބެޗްލަރ އޮފް ސައިކޮލޮޖީ 222015

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް 232016

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް 242015

މާލެބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް 252014

މާލެއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސަސް 2016 )ބްލޮކްމޯޑް(26

މާލެޑިޕްލޮމާ އިން ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސަސް 2016 )ބްލޮކްމޯޑް(27

މާލެއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޭންގުވިޖް ޔޫސް 282016

ގދ. ތިނަދޫއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޭންގުވިޖް ޔޫސް 2016 )ބްލޮކްމޯޑް(29

ހިތަދޫއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޭންގުވިޖް ޔޫސް 2016 )ބްލޮކްމޯޑް(30

މާލެޖަޕަނީޒް އަދި ޗައިނީޒް ކޯސްތައ31ް 

ފާއިތުވި އަހަރު ފެކަލްޓީން ހިންގި ކޯސްތައް

ތިރީގައި މިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު މިފެކަލްޓީން ހިންގެވި ކޯސްތަކުގެ ތާވަލެކެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓުންގެ ހެޑުންގެ ލިސްޓް

ނަންޑިޕާޓްމަންޓް#

ލެކްޗަރަރ އާމިނަތު ޒާހިރުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދިވެހި 1

ސީނައަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. ނާޝިޔާ މުޙައްމަދު  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލިންގުއިސްޓިކްސ2ް

ސީނައަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒަކީ ނާފިޒުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަރނަލިޒަމ3ް

ލެކްޗަރަރ އާމިނަތު ނަޝީދާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފޮރިން ލޭންގުވިޖަޒ4ް

-ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސަސ5ް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 57



ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

ޙަމްދާއި  ޙަޟްރަތަށް  ވަތަޢާލާގެ  ސުބުޙާނަހޫ  هللا  ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި  އެންމެހާ 

ޝުކުރުކުރަމެވެ. މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ނަޞީބެއްކަމުގައި ލެއްވި މިއުއްމަތުގެ މާތް 

ޞަލަވާތާއި  ވަސައްލަމްއަށް  ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލާهللا  މުޙައްމަދު  ނަބިއްޔާ 

ލިޔަން  ރިޕޯޓް  އަހަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ދުޢާކުރަމުން  އެދި  ސަލާމްލެއްވުން 

ފަށައިގަންނަމެވެ.

އޮފީސް ހިންގުން

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މި ހިނގާދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް މި 

ސެންޓަރ ހިންގުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެވިފައިވަނީ މި މަރުކަޒުން އާންމު 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެ  ހަލުވިކޮށް  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީ އާއި 

ސަރުކާރުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށާއި މަރުކަޒުގެ 

ޤަދަރާއި ކަރާމަތް ހިފެހެއްޓުމާއިއެކު ވީހާ ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޢާންމުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. މި އަހަރު ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ 

ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އުޞޫލުތައް ޤާއިމް ކުރުމަށާއި އިތުރު ކަންތައްތައް ފެށުމަށާއި 

ކުރީއްސުރެ ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުންފަދަ 

ލަފާގެ  އިރުޝާދާއި  ދެއްވާ  މަޝްވަރާކޮށް  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  ކުރަމުންދަނީ  ކަންތައް 

މަތިންނެވެ. މި ސެންޓަރުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިބި މުވައްޒަފުންގެ 

ޖުމްލައަކީ 12 އެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ކުރި މުހިންމު ކަންތައް:

• 2016 ވަނައަހަރު ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ހުއްދަލިބިގެން މި ސެންޓަރުގައި “ފަޅުވެރިންގެ 	

ސެޓްފިކެޓް ކޯސް” އަލަށް ހިންގަންފެށުނެވެ.

• CMS ހިންގުމާއި ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ 	

ގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ ISO ކޮލިޓީ މެނެޖްމެންޓް ސިސްޓަމް 

ގެ ދަށުން 2016 ވަނަ އަހަރު މެއި 31 ގައި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓެއް ވަނީ 

ކުރެވިފައެވެ.

• މި ނިމުނު 2016 ވަނަ އަހަރު “މާސްޓަރ އެންޑް ޑެކް އޮފިސަރ ރިފްރެޝަރ 	

އެންޑް  ރިފްރެޝަރ  އޮފިސަރ  “އިންޖިނިއަރ  އާއި  އަޕްޑޭޓިންގ”  އެންޑް 

އަޕްޑޭޓިންގ ކޯސް” ނިންމެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 135 ދަރިވަރަކަށް 510 

ސަނަދުގެ  އަދި  ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  ސެޓްފިކެޓް  އަޕްޑޭޑިން  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ 

ދޫ  ސެޓްފިކެޓް  ރިޕްލޭސަމަންޓް   95 ދަރިވަރަކަށް   59 އެދުނު  ނަކަލަށް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

• 2016 ވަނައަހަރު ގދ. ގައްދޫ، ލ.މާމެންދޫ، ރ. އުނގޫފާރު އަދި ލ. ގަމުގައި 	

ސެންޓަރުގެ  ކުރުމަށް  ސުޕަވައިޒް  ކޯސްތައް  ނެވިގޭޝަން  ކޯސްޓަލް  ބޭއްވުނު 

ވެރިޔާ، ކެޕްޓަން އަހުމަދު ޒުބެއިރު ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ސެންޓަރުން ދެވުނު ތަމްރީން  

• ލ.ގަމު ކެމްޕަސް ގައި ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯހުގެ 01 ބެޗް ގެ 22 މީހުން 	

2016 ވަނަ އަހަރު ތަމްރީން ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

• އަދި މީގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫ ކެމްޕަސްގައާއި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސްގައި  	

58 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯހުގެ 02 ބެޗް ހިންގާފައި ވެއެވެ.

• 2016 ސެންޓަރފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް/ކ.މާލޭ ގައި ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަންގެ 	

05 ބެޗް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

• ރަށެއްގައި 	  15 ކޯސް  ނެވިގޭޝަން  ކޯސްޓަލް  ވަނައަހަރު    2016 އަދި 

ހިންގާފައިވެއެވެ.

• އޭޝީއާ މެނޭޖްމެންޓް އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން މެއ2016ި ގައި “ ރިފްރެޝަރ 	

އެންޑް އަޕްޑޭޓިން ޕްރޮފިޝެންސީ އިން އެޑްވާންސް ފަޔަރ ފައިޓިންގ” ކޯސް 

ހިންގާފައި ވެއެވެ.

• ފެބުރުއަރީ/މާރޗް 	 ކޮށްގެން  ސްޕޮންސަރ  އިން  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ގްޑްވިލް 

ބެޗެއް   22 ކޯސްތަކުގެ   އަޕްޑޭޓިން”  އެންޑް  “ޕިފްރެޝަރ  ގައި   2016

ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން “ ޕްރޮފިސެންސީ އިން ޝިޕް ސެކިއުރިޓީ 

ސެކިއުރިޓީ  ޑެޒިގްނޭޓެޑް  އިން  “ޕްރޮފިސެންސީ  އަދި  ކޯސް  އެވެއާނެސް” 

ޑިއުޓީސް” ކޯސް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

• ރެފްރެޝަރ 	  “ ކޮށްގެން  ސްޕޮންސަރ  އިން  އެސް.ޓީ.އޯ  ވަނައަހަރު   2016

އެންޑް އަޕްޑޭޓިން” ކޯސް ތަކުގެ 04 ކޯހެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި އަދި އޮކްޓޯބަރ ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ 	

ޕްރިވެންޝަން  “ފަޔަރ  އެދިލައްވައިގެން   ސްޓާޑީޒްއިން  ޓުއަރިޒަމް  ނޑް  އެ

އެންޑް ފަޔަރ ފައިޓިންގ” ކޯހުގެ 05 ބެޗެއް ކިޔަވައިދެވި ތަމްރީން ހިންގުނެވެ.

• އެމް.އެމް.ޕީ އިން ސްޕްނަސަރ ކުރައްވައިގެން “ އެންޓި ޕައިރަސީ އެވެއަރނެސް 	

ސްޕޮންސަރ  އެކަޑަމީއިން  ކަސްޓަމް  އަދި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ކޯހެއް   “

ކުރައްވައިގެން “ޕެޓްރޯލިއަމް ސޭފްޓީ އެންޑް ކުއަންޓިޓީ އެސެސްމެންޓް” ކޯހެއް 

ހިންގާފައިވެއެވެ.

• 2016 ވަނައަހަރު “ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސް” ގެ 01 ބެޗް ލ.މާންދޫ 	

ކޮށްގެން  ސްޕޮންސަރ  ޕޮލިހުގެފަރާތުން  ވިލިމާލޭގައި  އަދި  ހިންގާފައެވެ.  ގައި 

ޕެރަޑައިސް  އަދި  ބާއްވާފައެވެ.  ކޯސް”  ސެޓްފިކެޓް  “ފަޅުވެރިންގެ  ވަނީ 

އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައިވެސް ވަނީ “ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސް” ގެ ބެޗެއް 

ހިންގާފައިވެއެވެ.

• ގެ 	  “ އޮޕަރޭޝަން  މެރިން  އިން   04 ސެޓްފިކެޓް   “ އަހަރު  ވަނަ   2016

ދެވަނަ  ނިންމާ  ފަށާ  ވަނީ  މަހު  އޭޕްރީލް  ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ  ބެޗްގެ   01

ސެމިސްޓަރ ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި “ ސެޓްފިކެޓް 04 އިން މެރިން އޮޕަރޭޝަން 

“ ގެ ބެޗް 2 ވަނީ 2016 ވަނައަހަރު ފަށާފައެވެ.

• މި 	 ނިޔަލަށް  ގެ  ޑިސެންބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ރާއްޖެތެރޭގައި  މާލެއާއި 

ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހިންގާފައި ވަނީ 134 ކޯހެވެ. މި ކޯސް ތަކުގައި މުޅިއެކު 

2334 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ 2223 މީހުން ތަމްރީން ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް

ދަރިވަރުންގެ އަދަދުބެޗްގެ އަދަދުކޯސް

17ޕްރޮފިޝަންސީ އިން އެލެމެންޓްރީ ފަރސްޓް އެއިޑް

17ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ އެންޑް ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން

19ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސަރވައިވަލް ޓެކްނިކްސް

211ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯޝިއަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް

7116ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ފަޔަރ ފައިޓިންގ 

25695ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން

17ސެޓްފިކެޓް 04 އިން މެރިން އޮޕަރޭޝަން

15ސެޓްފިކެޓް 03 އިން މެރިން އޮޕަރޭޝަން

110ޕެޓްރޯލިއަމް ސޭފްޓީ އެންޑް ކުއަންޓިޓީ އެސެސްމެންޓް

372ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސް

225ޕްރޮފިޝެންސީ އިން ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްކިއު ބޯޓް 

451އެންޓި ޕައިރެސީ އެވެއާރނަސް

339މެރިން އެންވަޔަރންމަންޓަލް އެވެއަރނަސް

558ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޑެޒިގްނޭޓެޑް ސެކިއިރިޓީ ޑިއުޓީސް

568ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޝިޕްސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސް

314މާސްޓަރ އެންޑް ޑެކް އޮފިސަރ ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ 

448އިންޖިނިއަރ އޮފިސަރ ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ 

13254ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން އެލެމެންޓްރީ ފަރސްޓް އެއިޑް

13230ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ އެންޑް ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން

13234ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސަރވައިވަލް ޓެކްނިކްސް

13235ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯޝިއަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް

10123ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝެންސީ އިން ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްކިއު ބޯޓް

314ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝެންސީ އިން އެޑްވާންސްޑް ފަޔަރ ފައިޓިންގ

1342334ޖުމްލަ
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• ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ 	

هللا  މައްޗަށް  ދެއްވިކަމުގެ  ތައުފީޤު  ހެޔޮ  ގެންދިއުމުގެ  ހިންގަމުން  ގޮތެއްގައި 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

• ނޑުދަޑިތަކެއް 	 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި މަރުކަޒަށް ޙާޞިލްވި ހުރިހާ ލަ

ހެޔޮލަފާ  ކުރަންވީގޮތުގެ  ކަންތައްތައް  އެކިއެކި  ކުރިމަގުގައި  އަދި  ޙާޞިލްވެ 

ދެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑޮކްޓަރ ޑރ. 

ޝަރީފް  ފަވާޒް  އަލީ  ޑޮކްޓަރ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  އަދި  ލަތީފް  މުޙައްމަދު 

އެއްބާރުލެއްވުމަށް  އެހީތެރިކަމާއި  ދެއްވާ  ވެރިން  އެހެން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި 

ޝުކުރު  އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  ނުހަނު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އެ  ޓަކައި 

ދަންނަވަމެވެ.

• ބޮޑަށް 	 އެންމެ  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ތަމްރީނުދޭ  އެކިއެކި  ހިންގާ  މަރުކަޒުގައި  މި 

ގުޅިފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސް ވެރިން މި މަރުކަޒާމެދު ބަހައްޓަވާ 

ނުހަނު  ވެސް  އެފަރާތްތަކަށް  ފާހަގަކޮށް  އެއްބާރުލެއްވުން  ދެއްވާ  ކަމާއި  ގާތް 

ތަމްރީން  މިމަރުކަޒުގެ  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ޖަމްޢިއްޔާ،  އަމިއްލަ  ގޮތްގޮތުން  އެކި  އެކި  ހިންގުމުގައި  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޖަމާޢަތްތަކާއި، އާއްމުފަރުދުންގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން މި މަރުކަޒަށް 

ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ވެސް ނުހަނު 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

• 2016 ވަނަ އަހަރު ދެމުންގެންދިޔަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި 	

ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވަމުން ގެންދެވި މި މަރުކަޒުގެ 

ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަދި މި މަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި 

ވަރަށް  ވެސް  އިންނަށް  ލެކްޗަރަރ  އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި  ދެއްވި  ކިޔަވައި 

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

• ސެންޓަރ އައިއެސް އޯ ކުއަލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 	

ނޑިތަކެއް  ނޑުދަ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކަކާއި އަހަރަށް ކަޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ލަ

މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  އެއްޓީމެއްގެ  މުވައްޒަފުން  އެންމެހާ  ޙާސިލްކުރުމަށް 

ނޑައަޅާފައެވެ. ކުރުމަށްވަނީ ޢަޒުމް ކަ

• ތައުފީޤު 	 ދަރުމައާއި  ހެޔޮ  މަސައްކަތްތަކަށް  ނޑުމެންކުރާ  އަޅުގަ މާތްهللا 

ދެއްވާށިއެވެ.  އާމީން

60 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ

މާތްهللا  ވެރި  ނިއުމަތްތަކުގެ  ޙައްޤުވެގެންވަނީ  ޘަނާ  ޙަމްދާއި  ރިވެތި  އެންމެހައި 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުންމަތުގެ 

ކައު ސާހިބާ، މުޙައްމަދު ޞައްލަهللا އަލައިހި ވަސައްލަމް އަށެވެ. މިރިޕޯޓަކީ 2016 

އަހަރު ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

ސެންޓަރުގެ ތަޢާރަފް

މި ސެންޓަރު އުފައްދާފައި ވަނީ، ކުރީގެ މޯލްޑިވްސް ކޮލްޖު އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން، 01 ޖެނުއަރީ  1999 ގައެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެންދަނީ  ހިންގަމުން  މިސެންޓަރުން  މިހާރު 

ނޑު މަގްސަދަކީ:  ދަށުންނެވެ. މިސެންޓަރު އުފެއްދުމުގެ މައިގަ

• ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ފެކަލްޓީ/މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން، 	

ބޭނުންތެރި  ކުރެވޭނެ  ފަރުމާ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާއި  ތަޢުލީމުގެ  ދުރުންދޭ 

ކޯސްތައް، ދުރުންދޭ ތަޢުލީމާއި އެއްގޮތަށް ފަރުމާކޮށް އެކޯސްތައް ހިންގުން

• ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ފައިދާހުރި ކޯސްތައް ރާއްޖެއަށް 	

ތަޢާރަފްކޮށް، އެކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންނާއި ވިލަރެސްކުރުން.

• ރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަތީ ތަޢުލީމުގެ އާކޯސްތައް އުފައްދައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ 	

ނިޒާމުން ހިންގުން.

• ދުރުންދޭ ތައުލީމުގެ ނިޒާމުންމަތީ ތަޢުލީމު ދިނުމާބެހޭ ދިރާސާކޮށް ޝާއިޢުކުރުން.	

• ކުރުމަށްޓަކައި، 	 ޙާސިލް  މަޤްޞަދުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މިމަރުކަޒުން ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތައް ކުރުން.

އަހަރުތެރޭގައި ހިނގި ހާއްސަ ކަންކަން 

މާތްهللا ގެ ވާގިފުޅާއެކު 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ ދުރުންދޭ 

މިސެންޓަރުން  މަސައްކަތްތަކެއް،  ގިނަގުނަ  ތަރައްގީކުރުމަށް  ފުޅާކޮށް،  ތައުލީމު 

ކުރި  ތެރޭގައި ސެންޓަރުން  އަހަރު  މިވަނީ  ތިރީގައި  މިގޮތުން  އަހަރެކެވެ.  ކުރެވުނު 

ޚާއްސަ ކަންކަމެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފެށުން:  ހިންގަން  ޕްރޮޖެކްޓު  ލާރނިންގ  އެނޭބަލްޑް  ޓެކްނޮލޮޖީ 

ޓެކްނޮލޮޖީ އެނޭބަލްޑް ލަރނިންގ ތަރައްގީކުރުމަށް ކޮމަލްވެލްތު އޮފް ލަރނިންގގެ މާލީ 

އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ނޑު  އެކުލަވާލެވި އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި ހިންގަން ފެށުނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މައިގަ

ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ކިޔަވައިދިނުމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުޅި  މަގުސަދަކީ 

ބަޔާންކުރެވޭ  އެސިޔާސަތުގައި  އެކުލަވާލައި،  ސިޔާސަތެއް  ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރާނެ 

ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ގާބިލުކަން އުފެއްދުމެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓާމެދު 

ޔުނިވަރސިޓީ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި، ޕްރޮޖެކްޓް އިންޕްލިމެންޓް 

ހަމަޖެއްސުމާއެކު،  ކަމުގައި  މިސެންޓަރު  އިސްފަރާތަކީ  މަސައްކަތްކުރާނެ  ކުރުމުގައި 

އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި )ނީޑްއެނަލިސް( ހެދުމުގެ 

ދިވެހިރާއްޖެ  ކޮމަންވެލްތުން  ގައި   2016 އޮކްޓޫބަރު  ނަމަވެސް  ފެށުނެވެ.  ދިރާސާ 

ވަކިވުމާ ގުޅިގެން މިޕްރޮޖެކްޓު އަލުން މުޠާލިއާކޮށް، ހިންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ބާއްވާ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ޔުނިވަރސިޓީން  ހުށައެޅުން:  ސެމިނަރ  ފޯވަހި”  “ޢިލްމީ 

“ޢިލްމީ ފޯވަހި” ސެމިނަރ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން މި ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ  29 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 61



ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި ބޭއްވުނެވެ. މި އަހަރު މި ސެންޓަރުން ބޭއްވި ސެމިނަރގެ 

މަޢުޟޫޢު އަކީ  “އުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ އުނގެނުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން” މިއެވެ. 

މިސެމިނަރ ހުށައަޅުއްވައިދެއްވީ ސެންޓަރުގެ އެކެޑެމިކް 3 މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ، 

އަދި  މުޙައްމަދު  ސިޒްނާ  އަލްފާޟިލާ  އާދަމް،  ޝަމީމް  މުހައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

އަލްފާޟިލާ އިހުސާނާ ޝަރީފު އެވެ.

ކޮލް ކުލަބަށް 2 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުން:  ކޮލް ކުލަބަށް 2 އަހަރު 

ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 6 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ހާއްސަ ހަފްލާއެއް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮށްދެއްވީ  މިހަފްލާ ޝަރަފުވެރި  ބޭއްވުނެވެ. 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައިޝަތު ޝާހީން އެވެ. މިހަފްލާގައި ކޮލްގެ ރިވެލި 

ކުލަބުން  ފެޅުމާއި،  ކޭކު  އަހަރީ  އިތުރުން،  ނެރުމުގެ  އަދަދު  ވަނަ   2 މަޖައްލާގެ 

އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވުނު ޙަރަކާތްތަކުން ވަނަވަނަ އަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ 

ފަރާތްތަކުގެ  އެހީތެރިވެދިން  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ކުލަބަށް  އިތުރުން  ދިނުމުގެ  ލިޔުން 

އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ދިނުން އޮތެވެ. 

ވެބްސައިޓަށް  ސެންޓަރުގެ  ފެށުން:  ބޭނުންކުރަން  ހަދައި  ވެބްސައިޓް  ސެންޓަރުގެ 

ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ސެންޓަރުގެ އާއްމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިމެނޭގޮތުން 

އަދި  ފެށުނެވެ.  ބޭނުންކުރަން  ތެރޭގައި  އަހަރު  ޑިޒައިންކޮށް  އަލުން  ވެބްސައިޓް 

ސެންޓަރުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓަށްލައި އަޕްޑޭޓްކޮށް 

ބަލަހައްޓާނެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރު

މިސެންޓަރުން ހިންގާ ބެޗްލަރ އޮފް ނާރސިންގ )ބެޗް 1( ގައި މާލެ،ސ. ހިތަދޫ 

އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ނާރސިންގ 2 ގެ 

ބައެއް  ކިޔަވާ  މާލޭގައި  މިގޮތުން  ފުރިހަމަކުރިއެވެ.  އަހަރުތެރޭގައި  ތަޖުރިބާ  އަމަލީ 

ފުރިހަމަކުރީ  ތަޖުރިބާ  އަމަލީ  ދަރިވަރުން  ކެމްޕަހުގެ  ހިތަދޫ  ސ.  ދަރިވަރުންނާއި 

13 މާރިޗް 2016 އިން 2 އޭޕްރީލް 2016 އަށް ސ. ހިތަދޫގައެވެ. މިދަތުރުގައި  

20ދަރިވަރުންނާއި މިސެންޓަރުގެ ފުލްޓައިމް 1 ލެކްޗަރަރ ބައިވެރިވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ 

މާލޭގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ބާކީ ތިބި 18 ދަރިވަރުން އަމަލީ ތަޖުރިބާ 

ފުރިހަމަކުރީ ލ.ގަން ކެމްޕަހުގައި، 10 - 30 އޭޕްރީލް 2016 އަށެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ 

ކުޅުދުއްފުށީގައި  ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އަމަލީ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަކުރީ ހދ.  ކެމްޕަހުގައި 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ކޯހުގައި  10 - 30 އޭޕްރީލް 2016 އަށެވެ. މި ދަތުރުތަކުގެ މައިގަ

ދަރިވަރުން ކިޔަވާ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ “ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު ނަރސިން ޕްރެކްޓިސް” 

ގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމެވެ.  

ފެށުމަށް  ކޯސްތައް  އައު  އަދި  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ކޯސްތައް 

ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް:

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ ކޯސް ހިންގަން ފެށުން: ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 

ފުރަތަމަ  ވަނައަހަރުގެ   2016 ކޯސް،  ޕްރައިމަރީ  ޓީޗިންގ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ހިންގާ 

ސެމެސްޓަރުގައި ނ. ކެނދިކުޅޫދޫ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގައި  ހިންގަން ފެށުނެވެ. މިކޯހަކީ 

ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މިސެންޓަރުން ހިންގުނު  ޕްރޮގުރާމް  އައުޓްރީޗް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ. މިކޯހުގައ41ި  ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ކިޔަވަންފެށިއެވެ. 

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ ކޯސް ރިވައިސްކުރުން: މިސެންޓަރުން 

ބުރު  ފުރަތަމަ  ކޯހުގެ  ޕޮލިސީ  ސޯޝަލް  އިން  އާރޓްސް  އޮފް  މާސްޓަރ  ހިންގާ 

ޚިޔާލާ  ދަރިވަރުންގެ  ކިޔެވި  ތަޖުރިބާކާރުންނާއި  ކޯހާގުޅުންހުރި  ނިމިފައިވުމާއެކު، 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޯސް ރިވައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކޯހުގެ 

ކަރިކިއުލަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ކުރިން 2.5 އަހަރުން ހިންގަމުން 

އައިކޯސް 1.5 ހިންގާގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް:

އެކެޑަމިކް  މިސެންޓަރުގެ  ތަމްރީނުކުރުން:  މުވައްޒަފުން  ދާއިރާއިން  އީލާރނިންގ 

ގޮތުން  ކުރުވުމުގެ  އަހުލުވެރި  ކިޔަވައިދިނުމަށް  އޮންލައިންކޮށް  މުވައްޒަފުން 

މިގޮތުން  ހޯދައިދެވުނެވެ.  ފުރުސަތު  ތަމްރީނުވުމުގެ  ދާއިރާއިން  އީ.ލަރނިންގގެ 

އޯޕަން  ނިއުޒިލެންޑުގެ  ހޯދައި،  ސްޕޮންސަރޝިޕް  ލަރނިންގގެ  އޮފް  ކޮމަންވެލްތު 

62 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



“ސެޓްފިކެޓް  ގެ   5 ލެވެލް  ހިންގާ  އޮންލައިންކޮށް  ނިއުޒީލެންޑުން  ޕޮލިޓެކްނިކް 

ސެންޓަރުގެ  ކޯހުގައި  އީ-ލަރނިންގ”  ފެސިލިޓޭޓިންގ  އެންޑް  ޑިޒައިނިންގ  އިން 

4 މުވައްޒަފަކު ފެބްރުވަރީ 2016 ގައި ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ 

ޝާހީން،  ފާތިމަތު  ލެކްޗަރަރ  ބައިވެރިކުރެވުނީ  މިކޯހުގައި  ހިންގާ  މުއްދަތަށް 

އެސޯސިއޭޓް ލެކަޗަރަރ ސިޒްނާ މުޙައްމަދު، ލެކްޗަރަރ މުޙައްމަދު ޝަމީމް އާދަމް 

އަދި ލެކްޗަރަރ އައިޝަތު ލީޒާ އެވެ. 

ހިންގުން:  ވޯރކްޝޮޕް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ޕްރޮފެޝެނަލް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކަޑެމިކް 

މިސެންޓަރުގެ އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުން އީ.ލަރނިންގ އަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި، ރިސާޗް 

ދާއިރާއިން އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުމުގެގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވަރކްޝޮޕެއް 

މިވަރކްޝޮޕްގައި  ބޭއްވުނު  އަށް   2016 އޯގަސްޓު   15-17 ބޭއްވުނެވެ.  މާލޭގައި 

އިސްލާމް  ސައިންސް  ޔުނިވަރސިޓީ  މެލޭޝިޔާގެ  ދެއްވީ  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް 

އެވެ.  އިދްރީސް  ބިން  ރޮޒްހާން  ޕްރޮފެސަރ  ކަމަށްވާ  ޕްރޮފެސަރެއް  މެލޭޝިޔާގެ 

 18 ޖުމްލަ  ކޮލްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ކެމްޕަސްތަކުގައި  އާއި  މާލެ  މިވަރކްޝޮޕްގައި 

އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮފެޝެނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުން: މިސެންޓަރުގެ 

އިދާރީ މުވައްޒަފުން އޮފީސް މާހައުލުގައި ކުރާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް ޚިދުމަތް 

ހަލުވި ކުރުމުގެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތުން،   

އޮކްޓޯބަރު 10 އިން 12 އަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވަރކްޝޮޕެއް މާލޭގައި 

މަސައްކަތްތައް  ފައިލްކުރުމާއި  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މިވަރކްޝޮޕްގައި  ބޭއްވުނެވެ. 

އެސޯސިއޭޓް  ސެންޓަރުގެ  ނަންގަވައިދެއްވީ  ސެޝަން  ދާއިރާއިން  ތަރުތީބުކުރުމުގެ 

ތަމްރީނު  ކުރުމާބެހޭ  މުއާމަލާތު  ދިވެހިބަހުން  ރީތި  އާދަމެވެ.  އިބްރާހީމް  ލެކްޗަރަރ 

ދެއްވީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަހުމަދު ހާޝިމެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮފީސް މާހައުލުގައި 

އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއެކީ މުއާމަލާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ދެއްވީ އެސޯސިއޭޓް 

ލެކްޗަރަރ ސިޒްނާ މުހައްމަދެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި 

ނަފްސު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ދެއްވީ ލެކްޗަރަރ އިހުސާނާ ޝަރީފެވެ. 

މިވަރކްޝޮޕްގައި މިސެންޓަރުގެ އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުންކުރި ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި، އެދަތުރުތަކުން 

ހާސިލްވި ކަންކަން

އޮފީހުގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން 2016 ވަނަ އަހަރު މިސެންޓަރުގެ 5 މުވައްޒަފަކު 

އެކި މުވައްޒަފުން  ވެއެވެ. މިގޮތުން  ބައިވެރިވުމަށް ދަތުރުކޮށްފައި  ކޮންފަރެންސްގައި 

ބައިވެރިކުރެވުނު ކޮންފަރެންސް ތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ޔޫ.ޔޫ.އެމް   “ ބޭއްވުނު  ޕެނަންގްގައި  މެލޭޝިޔާގެ  އަށް   25-26 މެއި   .1

މިސެންޓަރުގެ  ގައި  ކޮންފަރެންސް  ރިސާރޗް”   ކޮލިޓޭޓިވް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަމީމް އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

2.ސެޕްޓެމްބަރ 8-6 އަށް މެލޭޝިޔާގައި ބޭއްވުނު “ ދަ ފިފްތު އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ކޮންފަރެންސް އޮން އީ.ލާރނިންގ އެންޑް އީ.ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން އެޑިއުކޭޝަން 

2016 “  ކޮންފަރެންސް ގައި މިސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ރާމިޒު އަލީ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

3. ސެޕްޓެމްބަރ 17-15 އަށް ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުނު “ދަ އައި.ސީ.ބީ.

ޓީ.އެސް 2016 އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ސައިންސް ހިޔުމަނިޓީސް އެންޑް 

އެޑިއުކޭޝަން ރިސާރޗް” ކޮންފަރެންސްގައި މިސެންޓަރުގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ 

އާމިނަތު ޒިފްނާ އަދި އަލްފާޟިލާ ނިޢުމާ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

4. ސެޕްޓެމްބަރ 23-21 އަށް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސްމަޓްރާގައި  ބޭއްވި “ ދަ 

އޮން  ކޮންފަރެންސް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ދަ   2016- އައި.ސީ.އީ.ބީ.އޭ  ފަސްޓް 

އިކޮނޮމިކް ބިޒްނަސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ” ކޮންފަރެންސްގައި މި ސެންޓަރުގެ 

ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޝިމްނާ ޝަކީބް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

5. ޑިސެމްބަރ 28 އިން 29 އަށް އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި ބޭއްވުނު “ އިނޮވޭޝަން 

އިން ޓީޗިންގ” ކޮންފަރެންސްގައި މިސެންޓަރުގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު 

ޒިފްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ރިސާޗް ހަރަކާތްތައް 

2016 ވަނަ އަހަރު މިސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ރިސާރޗް ހަރަކާތްތަކުގެ 

ތަކަށް  ކޮންފަރެންސް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ   7 ނަންބަރު  މިރިޕޯޓުގެ  ގޮތުގައި 

ދިޔުމަށް އެއިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ރިސާރޗް ހަދައި، ކަރުދާސް ލިޔެފައިވެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭ  އާއި  އެޑިއުކޭޝަން  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭޝަނަލް  މީގެއިތުރުން 

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން އަހަރު ތެރޭގައި ކުރަންފެށުނު، “ މޮނިޓަރިން އެންޑް 

ގުރޫޕުގައި  ރިސާޗު  ދިރާސާގެ   “ ކަރިކިއުލަމް  ނިއު  ދަ  އޮފް  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

މިސެންޓަރުގެ ލެކްޗަރަރ، ރޯޒާ އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  

ސެންޓަރަކަށްވެފައި،  ހިންގާ  ކޯސް  ނިޒާމުން  ތަޢުލީމުގެ  ދުރުންދޭ  މިސެންޓަރަކީ 

ފަރާތަތަކަށް  ދިރިއުޅޭ  އަތޮޅުތަކުގައި  އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ  ކޯސްތައް  މިސެންޓަރުގެ 

ކަމަށްވުމުން، މިފަރާތްތަކަށް ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން 

މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި:

ގުޅިގެން،  އިންޓޭކަކާ  ކޮންމެ  އިއުލާނުކުރެވުނު  ކޯސްތަކަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .1

މައުލޫމާތު  ކޯސްތަކާބެހޭ  އިއުލާނުކުރެވުނު  މިސެންޓަރުން  އިންޓޭކެއްގައި  އެ 

ރާއްޖޭގެ  ސިޓީއަކާއެކު  އެދި  ދިނުން  ފަތުރައި  މައުލޫމާތު  ހަދައި،  ކަރުދާސް 

ސްކޫލްތަކަށް  އަދި  ރަށުކައުންސިލް،  އަތޮޅުކައުންސިލް،  އަތޮޅުތަކެއްގެ  ހުރިހާ 

ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 

ރޭޑިޔޯ  ކުރުމަށް  އިޝްތިހާރު  މައުލޫމާތު  ކޯސްތަކުގެ  މިސެންޓަރުގެ   .2

އަޑުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  މަސް   02 ހަދައި،  އިޝްތިހާރެއް 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވުނެވެ. 

ކުރާ  އިއުލާނު  މިސެންޓަރުން  ގުޅިގެން  އިންޓޭކަކާ  ކޮންމެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .3

މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ  ހަދައި،  ޕޯސްޓަރު  ކޯސްތަކަށް 

އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

މެދުވެރިކޮށް،  ފެސިލިޓޭޓަރުން  ސެންޓަރުތަކުގެ  އައުޓްރީޗް  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .4

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއްގެ ރަށްރަށަށް ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

5. ޔުނިވަރސިޓީގެ މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމެންޓުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓިގެ 

ހުރިހާ  ހިންގުނު  އަހަރުތެރޭގައި  ހިމެނޭގޮތަށް  ބައިވެރިވުން  ފެކަލްޓީތަކުގެ 

ހަރަކާތެއްގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.   

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 63



ކޯސް ހިންގި ކެމްޕަސްކޯހުގެ ނަން

އިންގްލިޝް ފޮރ ފާދަރ ސްޓަޑީސް )ބެޗް 1، 2016(
މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ގދ.ތިނަދޫ، ލ.ގަން، ސ.ހިތަދޫ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ފ.ނިލަންދޫ، 

ށ.މިލަންދޫ، ށ.މާއުނގޫދޫ، ށ،ފުނަދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، މ.މުލި،ގދ.ފިޔޯރީ

މާލެއެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް

މާލެ، ގދ.ތިނަދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ލ.ގަން، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ފ.ނިލަންދޫއެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިޔުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

މާލެޑިޕްލޮމާ އިން އާލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަން

މާލެ، ގދ.ތިނަދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށިޑިޕްލިމާ އިން ޖުޑިޝަލް އެޑްމިންސްޓްރޭޝަން

މާލެޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް

މާލެ، ގދ.ތިނަދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ލ.ގަންބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމް

މާލެ، ޏ.ފުވައްމުލައް، ސ.ހިތަދޫބެޗްލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ )އިންގްލިޝް(

މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ސ.ހިތަދޫބެޗްލަރ އޮފް ނާރސިންގ

މާލެމާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ

2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ކޯސްތައް 

 ސެމިސްޓަރ 1

 ސެމިސްޓަރ 2

ކޯސް ހިންގި ކެމްޕަސްކޯހުގެ ނަން

އިންގްލިޝް ފޮރ ފާދަރ ސްޓަޑީސް )ބެޗް 2، 2016(
މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ގދ.ތިނަދޫ، ލ.ގަން، ސ.ހިތަދޫ، ށ.މިލަންދޫ، ގއ.ވިލިގިނލި، 

ޏ.ފުވައްމުލައް، ށ.ކޮމަންޑޫ، ރ.ދުވާފަރު

މާލެ، ލ.ގަން، ދ.ކުޑަހުވަދޫއެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް

މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ލ.ގަން، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ފ.ނިލަންދޫ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިޔުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

މާލެޑިޕްލޮމާ އިން އާލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަން

މާލެޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް

މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ގދ.ތިނަދޫޑިޕްލޮމާ އިން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މާލެ، ގދ.ތިނަދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ލ.ގަންބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމް

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ ދިވެހި ލޭންގުވިޖް އެންޑް ލިޓްރެޗަރ
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ރ.ދުވާފަރު، ބ.އޭދަފުށި، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި، ޅ.ނައިފަރު، 

ތ.ތިމަރަފުށި، ޏ.ފުވައްލުމަށް 

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ )ޖެނެރިކް(
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ރ.ދުވާފަރު، ބ.އޭދަފުށި، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި، ޅ.ނައިފަރު، 

ތ.ތިމަރަފުށި، ޏ.ފުވައްލުމަށް އަދި ފ.ނިލަންދޫ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ )އިންގްލިޝް(

މާލެ، ޏ.ފުވައްމުލައް، ސ.ހިތަދޫބެޗްލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ

މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ސ.ހިތަދޫބެޗްލަރ އޮފް ނާރސިންގ

މާލެ، ގދ.ތިނަދޫމާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑުން:

މި ސެންޓަރުގައި އުފެއްދިފައިވަނީ  އެންމެ ޑިޕާޓްމެންޓް އެކެވެ. އެއީ ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ފެށުނުއިރު  އަހަރު  އަކަށް  އެޗް.އޯ.ޑީ  މިޑިޕާޓްމެންޓްގެ  އެވެ.  އީ.ލާރނިންގ  އޮފް 

މެއި   23 ގުޅިގެން  ހަމަވުމާ  ޓެނުއަރ  މުމްތާޒުގެ  ފާޠިމަތު  ލެކްޗަރަރ  ހުންނެވި، 

2016 ގައި އައު އެޗް.އޯ.ޑީ  އެއްގެ ގޮތުގައި ފާޠިމަތު ނާސިހާ ޢަބްދުލް މުހައިމިން 

އައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

 ) )ނަތީޖާ  ކަންކަން  ހާސިލްކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2016

އަދި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް:

2016 ވަނަ އަހަރަކީ ދުރުންދޭ ތައުލީމު ފުޅާ ކުރުމަށް، ޚާއްސަކޮށް ފްލެކްސިބަލް 

ހާސިކުރެވުނު  ކާމިޔާބީތަކެއް  މުހިއްމު  މިސެންޓަރުން  ފެތުރުމުގައި  ލަރނިންގ 

އަހަރެކެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ. 

ނޑު ކެމްޕަސްތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 15 އަތޮޅެއްގައި  1. ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަ

64 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



މިސެންޓަރުގެ އެކި ކޯސްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ. 

2. ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މިވަގުތަށް ކޯސްހިންގަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް 

ގަބޫލުކުރާތީ،  ސެންޓަރުން  ކަމަށް  ކޯސްހިންގުން  މޯޑުގައި  ބްލެންޑެޑް  ގޮތަކީ 

ބްލެންޑެޑް މޯޑުގައި ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިސެންޓަރުގެ އެތެރޭގައި 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި އެވެ. އެގޮތުން ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކުލާސްތަކަށް 

ރޑް  ސްޓޭންޑަ ހަދާނެ  ކޯސްޕޭޖް  މޫޑުލް  ނެގުމާއި  ފައްތައިގެން  ވަކިއުސޫލަކަށް 

ހަފްތާއިން  ފުރަތަމަ  ސެމެސްޓަރެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ނޑައެޅުމާއި،  ކަ އުސޫލެއް 

ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ފެށުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކެއް 

ނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަވަސްފީޑްބެކް ދޭނެ  ކަ

އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

3. ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެނޭބަލްޑް ޓީޗިންގ އެންޑް ލަރނިންގ ގެ މިސްރާބު 

ނޑައެޅުމަށް ކުރަންބޭނުންވާ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އަހަރު  ކަ

އަމާޒުކޮށްގެން  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މުޅި  އަލީގައި  އޭގެ  ނިންމާލެވި،  ތެރޭގައި 

ޓެކްނޮލޮޖީ އެނޭބަލްޑް ޓީޗިންގ އެންޑް ލަރނިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ޕްލޭން 

ކުރެވުނެވެ. 

4. ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ދަރިވަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ 

މުރާޖައާކޮށް  އިންތިޒާމުތައް  އިދާރީ  ސެންޓަރުގެ  އަވަސްކުރުމަށް،  ޚިދުމަތް 

ތަންފީޒުކުރަން ފެށުނެވެ.

ގޮތުގައި  ޓީމެއްގެ  ވަރުގަދަކޮށް،  ރޫހު  އިޖުތިމާއީ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ   .5

ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ރޫހު އުފެއްދުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ. އެގޮތުން “ކޮލް 

ކްލަބު” މެދުވެރިކޮށް އަހަރުގެ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ސެންޓަރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

އެއްވެ އެކުވެރި މާހައުލެއްގެ ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވުނެވެ. 

6. ސެންޓަރުން ހިންގާ ގިނަކޯސްތަކަކީ އެހެން ފެކަލްޓީތަކުގެ ނޯމަލް ޕްރޮގުރާތަކަކަށް 

އެސެސްމެންޓްތައް  ކޮންޓެންޓާއި  ކިޔަވައިދޭ  ފެކަލްޓީތަކުގައި  އެހެން  ވާތީ، 

ހަރުދަނާ  ކޯޑިނޭޝަންތައް  ބާއްވާ  އެއްގޮތްކުރުމަށް  ކިޔަވައިދިނުމާ  މިސެންޓަރުގެ 

ކުރެވުނެވެ.

ކުރާ  މިސެންޓަރުން  ފުޅާކުރުމަށް  ތައުލީމު  ދުރުންދޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޔުނިވަރސިޓީން 

މަސައްކަތްތަކަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. މިގޮތުން 

ނޑު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަ

1. އީ.ލަރނިންގ/ އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޑިޒައިނިންގގެ ދާއިރާއިން މިސެންޓަރުގެ 

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިނެތުން. 

2. އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން 

ފެކަލްޓީތަކުގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުން.

3. ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގައި 

ހިންގާނެ ސިޔާސަތެއް ލިޔެވި، ފާސްކުރެވިފައި ނުވުން. 

ފުރިހަމަ  ކޮމްޕޯނަންޓް  ފޭސް-ޓު-ފޭސް  މޮޑެލްގައި  ކޯސްހިންގާ  މިހާރު  ސެންޓަރުން 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓިއުޓަރުން އަތޮޅުތަކުން ހޯދުމުގައި ދަތިވުން.  

ސެންޓަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މިސްރާބު:

ނޑު އަމާޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީ  ކުރިއަށް މިއޮތް 2017 ވަނަ އަހަރު، މިސެންޓަރުގެ މައިގަ

މިގޮތުން  ފުޅާކުރުމެވެ.  ހަރުދަނާކޮށް  އިތުރަށް  ތައުލީމު  ދުރުންދޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  އިން 

އާއްމުކޮށް މިސެންޓަރުން ހިންގާ ކޯސްތައް ދުރުންދޭ ތައުލީމުގެ ނިޒާމުން ހިންގުމުގެ 

ނޑައަޅާފައި މުހިއްމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި:  އިތުރުން މިސެންޓަރުން ހިންގުމަށް ކަ

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގައި   .1

ހިންގާނެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ގުނަވަންތަކުން 

ފާސްކުރުން 

ނޑެޑް މޯޑަށް  ބްލޮކް މޯޑުގައި ކޯސް ހިންގާ ފެކަލްޓީ ތަކުގައި ކޯސް ހިންގުން ބެލް

އެހީތެރިކަން  ތަމްރީނާއި  ބޭނުންވާ  ފެކަލްޓީތަކަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ފޯރުކޮށްދީ، މުޅި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފުޅާކުރުން 

ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މިސެންޓަރުގެ  ދާއިރާއިން  އީ.ލަރނިންގގެ   .2

ތަމްރީނުތައް ފާހަގަކޮށް، ހިންގެންހުރި ކުރު ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުން. 

ނިންމުން  

މިސެންޓަރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ 

ވައިސްޗާންސެލަރގެ  ޚާއްސަކޮށް  ލިބިފައިވެއެވެ.  ވަރަށްބޮޑަށް  އެހީތެރިކަން  އިދާރާގެ 

ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރުންގެ އެހީތެރިކަން 

ޝުކުރު  އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު  ނަމުގައި  ސެންޓަރުގެ  މިބޭބޭފުޅުންނަށް،  ފާހަގަކޮށް 

އެހީތެރިކަންވެސް  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެނިހެން  އިދާރާގެ  މަރުކަޒީ  އަދި  ދަންނަވަމެވެ. 

ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިރިޕޯޓް ނިންމާލާނީ 

2017 ވަނަ އަހަރު )އައު އަހަރު( މިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ 

ގޮތެއްގައި ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތަވްފީޤު މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ.
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ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް

ތަޢާރަފް

هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އެއަށްފަހު މިއުންމަތުގެ މާތް 

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުهللا އަށް ޞަލަވާތާއި ސަމާލް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 

މަޤްޞަދަކީ  އުފެއްދުމުގެ  ސައިންސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   3 މަހުގެ 

ކޯސްތައް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޓަކައި  މީހުންބިނާކުރުމަށް  ދާއިރާތަކުން  ސައިންސްގެ 

ހިންގުމާއި އަދި މިދާއިރާއިން ރިސާރޗްތައް ކުރުމެވެ.  ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގައި 

މިވަގުތު ކިޔަވައިދެއްވަމުންދަނީ މައިގަޑު ދެ ދާއިރާއެއްގެ ކޯސްތަކެވެ. އެއީ އިންފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެންވަޔަރަމެންޓްގެ ދާއިރާއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް ގެ 2016 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފެކަލްޓީއިން 

ހިންގި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ގިނަގުނަ 

ޙަރަކާތްތަކެއް ރާވާހިންގުނު ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ.

މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް

ކޯސް ފަރުމާކުރުމާއި އާކޯސް ހިންގުން 

 2016 ޓަކައި  ކުރުމަށް  ތަރަށްގީ  ފުޅާކޮށް  އިތުރައް  ކިޔަވައިދިނުން  މިފެކަލްޓީގެ 

ވަނަ އަހަރު ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ކަމަށްވާ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެއި.ޑްގެ  ޔޫ.އެސް.  އާއި  އެނާރޖީ  އެންޑް  އެންވަޔަރަމެންޓް 

މަތިން  އެދިލެއްވުމުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ދަށުން،  ގެ  ޖީސީ.ސީ.ސީ”  “މޯލްޑިވްސް 

“ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ވޯޓަރ ކޮލިޓީ ލެބޯޓްރީ ޕްރިސިޖަރސްގެ” ނަމުގައި އައު ކޯހެއް 

ވަނީ ފަރުމާކޮށް ފުރަތަމަ ބެޗް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ހިންގިފައެވެ. މިކޯހުގެ މަޤްޞަދަކީ 

ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެފެނުގެ ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން 

ބިނާކުރުމެވެ.  

ކޯހެއް  އައު  ނަމުގައި  ސައިންސް”ގެ  ކޮމްޕިއުޓަރ  އޮފް  “ބެޗްލަރ  އިތުރުން  މީގެ 

މަޤްޞަދަކީ  މިކޯހުގެ  ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިޔަށް  ވަނީ  މަސައްކަތް  ފަރުމާކުރުމުގެ 

މިދާއިރާ  މީހުންބިނާކޮށް   ދާއިރާތަކުން  ޓެކްނިކަލް  އައިޓީގެ  ބޭނުންވާ  ރާއްޖެއަށް 

އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިސާބު ޢިލްމު  ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު 

އެހެނިހެން ފަންނުތައް ތަރައްގީކުރުމެވެ. މިގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް/އެޕްލިކޭޝަން 

އުފެއްދުމާއި އަދި ސިސްޓަމްތައް ޑިޒައިންކޮށް އުފެއްދުމާއި އިވެލުވޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

އައުޓްލައިންތައް  މާއްދާތަކެއްގެ  ހުރިހާ  މިކޯހުގެ  ހިމެނެއެވެ.  އުފެއްދުން  ޤާބިލުކަށް 

ލިޔެވި ކޯސްފާސްކުރުމަށް އެމް.ކިޔު.އޭއަށް ހުށައެޅިފައެވެ. 

މިއަހަރު ކުރެވުނު މުހިއްމު އަނެއްމަސައްކަތަކީ “ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް )ބަޔޮލޮޖީ، 

އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  ކަރިކިޔުލަމެއް  ފިޒިކްސް(  ކެމިސްޓްރީ، 

އެކުލަވާލާ ކޯސް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެމް.ކިޔު.އޭއަށް ފޮނުވުމެވެ. މި ކޯސް އުފެއްދުމުގެ 

އެހެންދާއިރާތަކުގައި  ބޭނުންވާ  ސައިންސް  އަދި  ޓީޗަރުން  ސައިންސް  މަޤުސަދަކީ 

ލެބޯޓްރީ، މަސްވެރިކަމާއި  )މިސާލަކަށް ފޮރެންސިކްސް، މީޓިއޮރޮލޮޖީ، ޓެސްޓިންސް 

އެކުއަރކަލްޗަރ އަދި ދަޑުވެރިކަންފަދަ( މަސައްކުރާނެ މީހުން ބިނާކުރުމެވެ. މިގޮތުން 

މިކޯސް ތައާރަފް ކުރުމާއިއެކު ސައިންސް ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް 

66 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



މަގުފަހިވެއެވެ. އަދި މީގެކުރީގައި ސައިންސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާދިއުން މަދުކޮށް މިދާއިރާތަކުން ގިނަފަރާތްތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމަށް 

މަގުފަހިވާނެއެވެ. 

އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އިޓަލީގެ  ނަމުގައި  ސައިންސަސްގެ  މެރިން  އޮފް  މާސްޓަރ 

މިޕްރޮގްރާމް  އެކުލަވާލައި  ވަނީ  ޕްރޮގްރާމެއް  ޑިގްރީ  ޖޮއިންޓް  މިލާނޯބިކޯކާއާއިއެކު 

މިކޯހުގެ  ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްވެސް  ރޭވުމުގެ  ގެންދެވިދާނެގޮތެއް  ކުރިއަށް 

ހުންނަ  ފ.މަގޫދޫގައު  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ބައި  ޕްރެކްޓިކަލް 

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިލާނޯ ބިކޯކާގެ މެރިން ސެންޓަރާއި ލެބޯޓްރީގައެވެ. 

ރިސާރޗް ހަރަކާތްތައް 

ރޑީ  ސްޓަ ކޭސް  އަ   : މެންގުރޫވް  ހުރާ  އޮފް  އިވެލްވޭޝަން  “އެންވަޔަރަމަންޓް 

ނަމުގައި  ގެ  ފާސެޕްޝަން”  އިކޮނޯމިކް  އެންޑް  ސޯސިއަލް  އިކޮލޮޖިކަލް،  އޮފް 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް )UNDP( އިން ފަންޑް ލިބިގެން 

އިން  ދިރާސާ  މި  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ރިސާޗް  ހިންގި  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ   2

އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮށް ނެރެވުނުވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ދެނެގަނެ  ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް  ހިމެނޭ  ކުޅި ސަރަހައްދުގައި  ހުރާގެ  މަޤްސަދަކީ 

އެކުޅިން ލިބޭ ފައިދާތަކާއި ހިދުމަތްތައް އަގުކުރުމެވެ. މިރިސާރޗް ހެއްދެވީ މިފެކަލްޓިގެ 

އަލްފާޟިލާ  ކަމުގައިވާ  ލެކްޗަރާރ  ދެ  ކިޔަވައިދޭ  މެނޭޖްމަންޓް  އެންވަޔަރަމަންޓް 

ރިސަރޗް  މެރިން  އާއި  ޝާޒްލީ  އައިމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  އަދި  ޝާދިޔާ  ފާޠިމަތު 

ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ރިޔާޒު ޖައުހަރީއެވެ. މި ފޮތް ނެރުމުގެ 

ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ 5 ޑިސެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 13:30 އިން 

ރަސްމިއްޔާތު  ހެއްދެވުމުގައިއާއި  މިރިސާރޗް  ކުޅީގައެވެ.  ކ.ހުރާގެ  އަށް   17:30

އެންބާރުލުން  ފުރިހަމަ  ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލުންނާއި  ހުރާގެ  ކ.  ބޭއްވުމުގައި 

ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރާއި މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަދި ޔޫ. އެންޑް. ޑީޕީގެ އިސްބޭބޭފުޅުންނަށް 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ  މިފެކަލްޓީއަށް  ދަށުން  ސްކީމްގެ  ގްރާންޓް  ރިސާޗް  އެމް.އެން.ޔޫ 

ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ކެޕްސިކަމް ހެއްދުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުހިއްމު 

މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދުތަކުގެތެރޭގައި ރާއްޖެ 

ނޑުތަކަކީ  މިންގަ އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހެއްދުމަށް  ކެޕްސިކަމް  މާޙައުލެއްގައި  ކަހަލަ 

މޮޑަލް  ކެޕްސިކަމްހެއްދުމަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  ދެނެގަނެ  ކޮބައިތޯ 

ހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 

ސެޓަޕްހެދި  ސިސްޓަމްގެ  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  ކެމްޕަހުގައި  ގަމު  ލ.  ހޯދައި،  ތަކެތި 

ގަސްތައް އިންދާ މޮނިޓަރކޮށް މަޢުލޫމާތު ނެގި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ 

ނިމުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. 

ފިޝަރީޒް މާސްޓަރޕްލޭން )މަސް ޕްލޭން( ގެ ދަށުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި 

ޖައިކާއާއި ގުޅިގެން މިފެކަލްޓީއިން ކޮލެބޮރޭޓިވް 2 ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް 

ޕްރޮޖެކްޓަކީ  ފުރަތަމަ  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  ނޮވެމްބަރުމަހު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

މަރުވާ  ވަތުގައި  އެން  ދެމުމަށްފަހު  އެން  ދިރޭ  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުމަށް  ނޑުމަސް  ކަ

މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން އެންވަތުގެ ޑިޒައިންގ ބަދަލުކޮށް 

ކުރެވޭ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މަސްޕްލޭން  ކުރެވެމުންދެއެވެ.  ރެކޯޑް  އަންނަބަދަލުތައް 

ދެވަނަ ދިރާސާއަކީ މަސްވެރިންބާނާ ކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ރަގަޅު ކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ކުރެވޭ މަސައްކަތެވެ. މިދެޕްރޮޖެކްޓްގެ ފީލްޑް މަސައްކަތްތަކާއި މޮނިޓަރިންގެގިނަމަސަ

އްކަތްތަކެއް މިއަހަރުވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

އޮފް  ވެލިއު  އިކޮނޮމިކް  އެންޑް  އިކޮލޮޖިކަލް، ސޯޝަލް  އޮފް  “ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ 

ކުޅުދުއްފުށީ މެންގްރޫވް” ގެ ނަމުގައި 99,500ރ )ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ( 

ރުފިޔާގެ، ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓެއް މިފެކަލްޓީއަށް މިއަހަރު ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

ކުޅީގެ  މަށި  ކުޅުދުއްފުށީ  ލިބިގެންވާ  ހާއްސަސިފަތަކެއް  މަޤްސަދަކީ،  މިޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ސަބަބުން އެރަށަށް ލިބޭ ފައިދާތަކާއި ހިދުމަތްތައް އަގުކުރުމެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މުހިއްމު 

ބައެއް އަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2016 އިސްނަގައިގެން  ސެންޓަރއިން  ރިސާރޗް  މެރައިން 

ސެޕްޓެންބަރުގައި  އެމް.އެން.ޔޫ ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ 

ގޮތުގައިމިފެކަލްޓީއިންވެސްވަނީ  ޕާޓްނަރެއްގެ  ސިޕޯސިއަމްގެ  ސައިންސް  މެރައިން 

ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓެއް  ޕްލަސް  އިރަސްމަސް  ޔޫނިއަން  އިޔުރަޕއަން  ޔޫރޯގެ  މިލިއަން  އެއް 

އެޑިޔުކޭޝަން”  ރެޒިލިއަންސް  ފޯ  އޭޝިޔާ  އިން  ބިލްޑިންގް  “ކެޕޭސިޓީ  ކަމަށްވާ 

ގެ ޕާޓްނާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި މިފެކަލްޓީ ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑިން 

ކަށަވަރުވިއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަރަދުކުރުމަށް މިފެކަލްޓީއަށް ލިބިފައިވާ އަދަދަކީ 

58270 އިއުރޯއެވެ.   

ޖަރމަންގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރެމެން އާއި ތައިލެންޑްގެ މަހިޑޮލް ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

އެކު ކޮލެބޮރެޓިވް ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި  ހެދުމަށް  މިގޮތުން ރިސާރޗް 

ޑެންގޫ މޮނިޓަރ ކުރެވިދާނެ ނިޒާމަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ 

އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ވަނީ  ހުސެއިން  މުހައްމަދު  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  މި  ގޮތުން 

ބްރެމެންގައި ދެދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގެ އެއްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 67



އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވަނީ  ލެކަޗަރަރއިން   4 މިފެކަލްޓީގެ  ތެރޭގައި  މިއަހަރު 

ކޮންފަރެންސެއްގައި ޕޭޕަރު ހުށައަޅާފައެވެ.   

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ހޯދުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން 

 ))IUCN މިފެކަލްޓީއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ

އާއި ގުޅިގެން އާމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިލްސިލާ ސެމިނަރ ސީރީސްއެއް ވަނީ 

ދިރިއުޅޭ  އެމާޙައުލުތަކުގައި  އަދި  ފަރުތައް  ނޑުތަކާއި  ކަ ރާއްޖޭގެ  ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

ތަކެއްޗާއިބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބިނާކޮށް  ސެމިނަރތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

މިސިލްސިލާ ސެމިނާރ ސީރީސްގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ކުލާހުން 

ދިރާސާކުރާ  އިތުރުން،  ފޯރުވާދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  މުހިއްމު  ގިނަގުނަ  ބޭރުން 

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަދިނުމާއި އަދި މިދާއިރާއިން 

އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ކޯސްޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތް

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހު، މިއަހަރުގެ 2 ވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ފެށުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާއި ކޯސްތަކަށް އިތުރު ކުދިން ހޯދުމަށްޓަކައި 

އެފްއެސްސީ ޕިއްޒާ ނައިޓްގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ސެންޓަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި 

ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިއިވެންޓަކީ  މިއަހަރު ގްރޭޑް 11 އަދި 12 ނިންމި 

ކުރުމަށްޓަކައި  ޕްރަމޯޓް  ކޯސްތަށް  މިފެކަލްޓީގެ  އަމާޒްކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް 

ބޭއްވުނު އިވެންޓެކެވެ. މިއިވެންޓްގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކޯސްތަކުގެ 

ފްލެޔާރސް ބެހުމުގެ އިތުރުން ބައެއް އެކްޓިވިޓީތައްވެސް ހިމެވެއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ އެންވަޔަރަމަންޓް ދުވަސް ކަމުގައިވާ ޖޫން 5 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ 

ބޭއްވި  ބީޗްގައި  ރަސްފަނު  މާލޭގެ  އެންވަޔަރަމަންޓްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން 

ހަރާކާތުގައި މިފެކަލްޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކިޔަވަމުންދާ 

މެދު  ތިމާވަށްޓާއި  މިސްޓޯލްގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ސްޓޯލެއް  ދަރިވަރުންގެ 

ފެކްލްޓީގެ  އިތުރުން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން 

ކޯސްތަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން )އައި. ޔޫ. ސީ.އެން( ފަރާތުން މެރިން 

އެންވަޔަރަމަންޓާއި ބެހޭގޮތުން އާމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މުރަކަމީހާގެ ނަމުގައި 

ބޭއްވުނު އިވެންޓްގައި މިފެކަލްޓީގެ އެންވަޔަރަމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި ކިޔަވާ 

ދަރިވަރުންވަނީ ސްޓޯލެއް ބަހައްޓާފައެވެ. 

މިފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުން މޭ 16 އިން 19 އަށް އެމް.އެން.ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހަށްވަނީ 

އިރުޝާދިއްޔާ  ސްކޫލް،  ފޭދޫ  ސްކޫލް،  ހިތަދޫ  މިދަތުރުގައި  ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. 

ސްކޫލް، އައްޑޫ ހައިސްކޫލް، އަދި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މިފެކަލްޓީގެ 

މަތީގެ  ކުން   8 ގުރޭޑް  ސްކޫލްތަކުގެ  ސެޝަނެއް  މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކާއިބެހޭގޮތުން 

ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ނަގައިދެއްވާފައެވެ. މި ދަތުރުގެ މަޤްޞަދަކީ ސައިންސް ފެކަލްޓީގެ 

މިފެކަލްޓީގެ 3 މުވައްޒަފުން  ހިތަދޫއަށް އިސްތިހާރުކުރުމެވެ. މިދަތުރުގައި  ކޯސްތަށް 

ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ގުޅިގެން  ކޯސްފެށުމާއި  ޑީ.އައި.ޓީ  މިފެކަލްޓީގެ  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ  އިތުރުން  މީގެ 

ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ   2016 އޮގަސްޓް   18 ކުރުމަށްޓަކައި   އިވެލުއޭޓް  ކެމްޕަސް 

އައިޓީ  މިދަތުރުގައި  ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.  ކެޕަހަށް  މިފެކަލްޓީގެ  ހުންނަ  ތިނަދޫގައި 

ކިޔަވައިދޭ 2 ލެކްޗަރާރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޚާލިދާއި އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާދިޔާ 

ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކިޔަވަމުންގެންދާ  އައިޓީ  އޮފް  ބެޗެލަރ  ކެމްޕަހުގައި  ހިތަދޫ  ޔޫ  އެން  އެމް  އަދި 

ދަރިވަރުންނަށް ފިޒިކަލް ޑޭޓާބޭސް، މި މާއްދާ ބުލޮކް މޯޑަށް ނަންދަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި 

ވައިންޗާންސެލަރ ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މިފެކަލްޓީގެ 

ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް ސޮމްނާތު ޗައުދަރީ 25 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން 20 މެއި 

ދަރިވަރުންގެ  ސެމިސްޓަރގެ  ފަހު  ބީއައިޓީގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ކެމްޕަހަށް  އަށް   2016

ފައިނަލް ޕްރޮޖެކްޓް ސުޕަރވައިޒް ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލްޕްމެންޓް ހަރަކާތްތައް

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިފެކަލްޓީގެ 83% މުވައްޒަފުން ވަނީ މަދުވެގެން އެއް 

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލްޕްމެންޓް / ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. 

68 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ފުރުސަތު  ވަނީ  ވެސް  ބޭފުންނަށް  ނުވެވުނު  ބައިވެރި  ހަރަކާތެއްގައި  މިފަދަ  އަދި 

ދެވިފައެވެ. 

ޓްރެއިންގ  ގަޑިއިރުގެ   6 ނަމުގައި  ގެ  އޮފީސް”  ފޯ  “އައިސީޓީ  ފެކަލްޓީން  މި 

ހުޅުވާލެވުނީ  ޕްރޮގުރާމް  ޓްރެއިން  މި  ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނީ  ޕްރޮގުރާމެއް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާރފުންނަށެވެ. މިޓްރެއިން ޕްރޮގުރާމް 

ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވީ މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރާ ސޮމްނާތު ޗައުދުރީއެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް  މުވައްޒަފުން  އެކަޑަމިކް  އަހަރު  ވަނަ   2016 ވަނީ  މި  ތިރީގައި 

އޭގެ  ހަރަކާތްތަކާއި  ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި  ދަށުން  ޕްރޮގުރާމްގެ  ޑިވޮލޮޕްމަންޓް 

ތަފްޞީލެވެ. 

އިތުރު ހަރަކާތްތައް

އެކްސެލް  މައިކްރޯސޮފްޓް  މަތިން  އެދިލެއްވުމުގެ  މޯލްޑިވްސްގެ  ސަޕްލައި  ފިއުލް 

އޮކްޓޯބަރ  އަދި 1  ވޯކްޝޮޕެއް 28، 29 ސެޕްޓެންބަރ 2016  އިންޓަރމީޑިއެޓް 

2016، މިތިން ދުވަހު އެތާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ބޭއްވިފެއެވެ. 15 ގަޑިއިރުގެ 

މި  އެވެ.  ރުފިޔާ(  )އަށްސަތޭކަ   800/- ބައިވެރިއަކަށް  ފީއަކީ  މިޓްރެއިނިންގ 

ވަނީ  މުވައްޒަފުން  މޯލްޑިވެސްގެ 15  ފިއުލް ސަޕްލައި  ވޯކްޝޮޕްގައި  ޓްރެއިނިންގް 

ބައިވެރިވެފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް

ސައިންސްގައި  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ގޮތުގައި  ކޯސްތަކުގެ  ދިގުމުއްދަތުގެ  މިވަގުތު 

ދާއިރާގެ  އެންވަޔަރަމެންޓް  އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  ކިޔަވައިދެއްވަމުންދަނީ 

އިންފޮމޭޝަން  މިފެކަލްޓީގައި  އިރު  ނިމުމުނު  އަހަރު  ވަނަ   2016 ކޯސްތަކެވެ. 

ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްތައް ކިޔަވާ 123 ދަރިވަރަކާއި އެންވަޔަރމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް 

ކިޔަވާ 44 ދަރިވަރުން ތިއްބެވެ. އެހެންކަމުން 2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފެކަލްޓީ 

އޮފް ސައިންސްގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

އިންފޮމޭޝަން  ކެމްޕަހުގައި  ދަށުންހިތަދޫ  މިފެކަލްޓީގެ  އިތުރުން  މީގެ  ކެވެ.   167

ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްތައް ކިޔަވާ 17 ދަރިވަރަކާއި ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަހުގައި އިންފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްތައް ކިޔަވާ 11 ދަރިވަރުންނާއި ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި އިންފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްތައް ކިޔަވާ 14 ދަރިވަރުން ތިއްބެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް

ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކިންގ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން އެކަޑަމީ އެއް 

ކަމަށްވާ ސިސްކޯ ނެޓްވޯކިންގ އެކަޑަމީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަމަށްވާ ސިސްކޯ ސެޓިފައިޑް 

ވަނީ  މޮޑިއުލް  ވަނަ   4 އަދި   1،2،3 )ސީ.ސީ.އެން.އޭ(ގެ  އެސޯސިއޭޓް  ނެޓްވޯކް 

ބައިވެރިވެގެން   ދަރިވަރުން   30 މިޕްރޮގްރާމްގައި  މިގޮތުން  ހިންގިފައެވެ.  މިއަހަރު 

19ދަރިވަރުން ވަނީ ސީ.ސީ.އެން.އޭގެ 4 މޮޑިއުލް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ދިގުމުއްދަތުގެ  ހިންގި  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުން

2015 ވަނަ އަހަރު މި ފެކަލްޓީއިން ހިންގި ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް 

ދަސްވެނިވިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 53 ދަރިވަރުންނެވެ. އެއީ މާރޗް މަހުގެ ދަސްވެނިވުމުގައި 

މަހުގެ  އޮގަސްޓް  އަދި  ދަރިވަރުންނާއި  ފިރިހެން(   14 އަދި  އަންހެން   05(  19

ދަސްވެނިވުމުގައި 34 )03 އަންހެން އަދި 31 ފިރިހެން( ދަރިވަރުންނެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ކުރެވުނު މަސައްކަތް

ކުރީ  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ކޯސްތައް  މުއްދަތުގެ  ދިގު  ހިންގާ  ފެކަލްޓީގައި  މި 

އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.  މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 2 

ޓާރމްގައި ވެސް ކޮންމެ ކޯހެއްގެ ކްލާސްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ކޮންމެ 4 ހަފްތާއަކުން 

ޓްރެކްކޮށް، އެސްއިންމެންޓްތަކާއި އެސެސްމެންޓްތައް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގައި 

ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ. އަދި ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންގެ 

މުދައްރިސުންނާއި  ނަތީޖާ  އޭގެ  ވެސް  ޓާރމްގައި   2 ވަޒަންކޮށް  ކިޔަވައިދެއްވުން 

ޙިއްޞާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އިމްތިޙާންތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް

ކަމަކަށްވާތީ،  މުހިންމު  ކުރެވޭ  ވަޒަންކުރުމަށް  މިންވަރު  އުގެނޭ  އިމްތިޙާނުތަކަކީ 

މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ރަނގަޅުކުރަން  އަހަރަށް  އަހަރުން  ކަންތައްތައް  އިމްތިޙާނުތަކުގެ 

މުހިއްމު ކަމެކެވެ.2016  ވަނަ އަހަރު ފެށުމާއި އެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތިޙާންބާއްވާ 

އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. މިގޮތުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތިޙާންތައް 

ރާވައި އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގަން ވަކި ޚާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފައްދައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ހަމަޖެހުނެވެ.  ގޮތަށް  އޮފީހުންކުރިއަށްގެންދާ  އެގްޒާމް  އިމްތިޙާންތަކެއް،  ހުރިހާ 

އެހެންކަމުން، މިފެކަލްޓީގެ ހުރިހާ އިމްތިޙާނެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވީ އިމްތިޙާނާއި 

އެގްޒާމް  ހެދުމާއި،  ޓައިމްޓޭބަލް  އިމްތިޙާނުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮފީހުންނެވެ.  ބެހޭ 

އިމްތިޙާން  ތައްޔާރީތަކުގައްޔާއި،  އެހެނިހެން  ވާންޖެހުނު  އިމްތިޙާނުތަކަށް  އޮފީހުން 

މިފެކަލްޓީގެ  މަސައްކަތްތަކުގައި  އޮފީހުގެ  އެގްޒާމް  ދުވަސްތަކުގައި  ކުރިއަށްދިޔަ 

ބައެއް މުވައްޒަފުން އިސް ރޯލެއް ކުޅެފައިވެއެވެ. 2 ޓާރމްގެ އިމްތިޙާންތައް ވެސް 

ކާމިޔާބު  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ  ޔުނިވާރސިޓީގެ  ނިންމާލެވިފައިވަނީ 

ކަމާއެކުގައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ 12 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި އެކަޑަމިކު މުވައްޒަފުން 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 69



ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މިފެކަލްޓީގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްގެ ނަތީޖާތައް ވަނީ 

ސެލްފް- ސާރވިސް އަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވި ދަރިވަރުންނަށް ރިޒަލްޓް ދެވިފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

މި ފެކަލްޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، ކިޔަވައިދިނުމާއި ދަރިވަރުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 

ރަގަޅުކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ އާންމުގޮތެއްގައި ފެކަލްޓީގެ ހިންގުން 

މެނޭޖްމަންޓް  ފެކަލްޓީގެ  މި  ގޮތުންނެވެ.  ކަންކަމާބެހޭ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ 

މިޖަލްސާތަކުގައި  ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  ވަނީ  ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  ޖަލްސާ  ކޮމިޓީގެ 05 

ހުރިހާ  ބަޖެޓް،  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ސްޓާފް  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ  މައިގަޑުގޮތެއްގައި 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ބަހާލައިގެން ޚަރަދުކުރުމާއި 

ބެހޭގޮތުންނާއި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ އެކި އެކި ސެމިނާރ ވޯރކްޝޮޕްތަކުގައި 

ބައިވެރިކުރުމަށް ހިގާނެ ޚަރަދުތައް ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި 

މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ތިއްބެވި މަތީތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޯސްފީ 

ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ފީ ހަމަޖައްސަދިނުމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި 

މީގެ އިތުރުން ވެސް ޕިއަރސަން ޓެސްޓިން ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ހަދާ އިމްތިހާން 

ކުރިއަށްގެންގޮސްގެން  ކޯސްތަކެއް  ކުރުމުއްދަތުގެ  ނެގުމާއި،  ލޯކަލްފީއެއް  ތަކުން 

ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ވަނަ   2016 އަދި  ކުރުމާއި  ޖެނެރޭޓް  ރެވެނިއު  ފެކަލްޓީއަށް 

ފެކަލްޓީގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މިފެކަލްޓީގެ ކޯސްތައް 

ޕްރޮމޯޓްކޮށް ކޯސްތަކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްތަކާބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައުވެއެވެ.

އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އުފައްދާފައިވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  ބެހޭގޮތުން  ނޑާއި  އޮނިގަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

ބޭއްވިފައެވެ.  ވަނީ  މިއަހަރުތެރޭގައި  ޖަލްސާއެއް   13 ކޮމިޓީގެ  ރިވިއު  އެކަޑަމިކް 

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ހާޒިރީގެ މައްސަލަތައް 

ގޮތް ނިންމުމާއި،  ބެހޭގޮތުން  ބައިވެރިކުރުމާއި  ތަކުގައި  އިމްތިޙާން  ދަރިވަރުން  އުޅޭ 

ބަލިވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޢުޒުރަކާ ލައިގެން އިމްތިޙާންތަކާއި އެސެސްމެންޓްތަކުގައި 

ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  އެކޮމްޕޮނެންޓްތަކުގައި  އަލުން  ދަރިވަރުން  ބައިވެރިނުވެވިވާ 

ސާރވިސްއަށް  ސެލްފް  ނަތީޖާތައް  ޢިމްތިޙާންތަކުގެ  ނިންމުމާއި،  ގޮތް  ދިނުމާއިމެދު 

އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި މާރކްސް ފައިނަލައިޒް ކުރުމާއި އަދި 

ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ އެކި އެކި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީން 

ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތް ނިންމުން ހިމެނެއެވެ. 

ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކީ ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކާއި އަދި މާއްދާތަކުގެ ކަރިކިއުލަމަށް 

ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރުތަށް ގެނެސް މާއްދާތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް އިތުރަށް ރަގަޅުކުރާނެ 

ލަފާދިނުމާއި ގޮތްނިންމުމެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީގެ 3 ބައްދަލުވުން 

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި ބެޗްލަރ 

އެކުލަވާލުމުގެ  ކޯސް  އޮފް ސައިންސް  ބެޗްލަރ  އަދި  ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް  އޮފް 

މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. 

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އެކުލެވިގެންވާ،  މާހިރުންތަކެއް  ގުޅޭދާއިރާގެ  ކޮމިޓީއަކީ  އެޑްވައިޒަރީ  ފެކަލްޓީ 

ބޭނުންތަކަށާއި  ޤައުމީ  ތަމްރީނުތައް  ތަޢުލީމާއި  އެއްގޮތައް  ހާލަތާ  ބަދަލުވަމުންދާ 

އިންޑަސްޓްރީގެ  އަދި  ބޭނުންތަކަށާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ލިބިގަންނަ  ހިދުމަތްތައް 

އަދި  ލަފާދެއްވާ  ބައްޓަންކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމުތައް  ފެކަލްޓީގެ  ބޭނުންތަކާއެއްގޮތަށް 

ގޮތްނިންމާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މިއަހަރު ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ 1 ބައްދަލުވުން ވަނީ 

ފެށުމުގެ  ފަރުމާކޮށް  ކޯހެއް  ތިން  އާ  މަޝްވަރާކޮށް  މިބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވިފައެވެ. 

ސައިންސް،  ކޮމްޕިއުޓަރ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ކޯހަކީ  ތިން  އެ  ދެއްވިފައެވެ.  ހުއްދަވަނީ 

ލެބޯޓްރީ  ކޮލިޓީ  ވޯޓަރ  އިން   3 ސެޓްފިކެޓް  އަދި  މަލްޓިމީޑިއަރ  އިން  ޑިޕްލޮމާ 

ޕްރޮސިޖަރސް އެވެ.

ނިންމުން 

ކަންތައްތައް  ހިންގިފައިވާ  ރާވާ  އިން  ފެކަލްޓީ  މި  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ހިންގުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަށް ޓަކައި ކީރިތި هللا ގެ ޙަޟްރަތަށް 

ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މިފެކަލްޓީ ތަރައްޤީވެ އެކަމުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އަދި މުޅި ޤައުމުގެ ހިންގުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ހަލުއިކަން ލިބުން 

އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

70 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



 ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ސުބުޙާނަހޫ  މާތްهللا  ކީރިތިވަންތަ  ގަދަ  ޙައްޤުވެގެންވަނީ  ތަޢުރީފު  ޘަނާއާއި  ޙަމްދު 

ނޑުމެންގެ  ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާ ސަލާމާއި ބަރަކާތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ އަޅުގަ

މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ސައްލަهللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށެވެ. މާތް هللا ތަޢާލާގެ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޙާލު  ވާގިއެދޭ  ޙަޟުރަތުން  އެކަލާނގެ  ބަރަކާތުން  އިސްމުފުޅުގެ 

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ލިޔަން ފަށަމެވެ. ފެކަލްޓީ 

އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ 

ވަނީ  އުފެދިފައި  ފެކަލްޓީ  މި  ފެކަލްޓީއެވެ.  އުގަންނައިދޭ  ތަޢުލީމް  ދީނީ  ތެރެއިން 

ވަނަ   2016 ރިޕޯޓަކީ  މި  ދިރާސާތުލް  ކުއްލިއްޔަތުއް  ގައި   2010 އެޕްރީލް   5

އަހަރުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މި 

ރިޕޯޓްގައި ފެކަލްޓީގެ އިމާރާތާއި، މުޥައްޒަފުންނާއި އަދި މުޥައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި، 

ހިންގަމުންގެންދާ ކޯސްތަކުގެ ތަފުސީލާއި، ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ 

އަހަރު  ދަންނަވަނީނަމަ  ޖުމްލަކޮށް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  އިދާރީ  އަދި  ތަފުސީލާއި، 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއިން ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް 

ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ. އިސްލާމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ 

އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރައްވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފެކަލްޓީ ހިންގުން

ކޯހާއި  ދެ  ޑިގްރީ  ހިންގަމުންދަނީ  މިހާރު  ސްޓަޑީޒްގައި  އިސްލާމިކް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ކޯހަކާއި ސެޓްފިކޭޓް 3 ގެ ކޯހަކާއި ޑިޕްލޮމާ ގެ ދެ ކޯހާއި 

މާސްޓަރސް ކޯހެކެވެ. މިކޯސްތަކުގައި 578 އަށް ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ދެއެވެ. މާލޭގެ 

ކެމްޕަހުގައާއި،  ތިނަދޫ  ކެންޕަހުގައާއި،  ގަމު  ކެމްޕަހުގައާއި،  ކުޅުދުއްފުށީ  އިތުރުން 

މިފެކަލްޓީއިން  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކޯސްތައް  ފެކަލްޓީގެ  ކެމްޕަހުގައި،  ހިތަދޫ 

މިއަހަރު  122 ދަރިވަރުން ގުރެޖްއޭޓްވާނެއެވެ.

• ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް 	

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެ 2 ވަނަ ) ރަނަ-އަޕް ( ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް 

ސްޓަޑީޒް އިން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. 

• ޢިލްމީ ފޯވަހީގެ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން 27 އޭޕްރިލް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 	

” ހިޖާމާޖެހުން : “ދީނީ އަދި ސިއްޙީ ނަޒަރަކުން ” މި މައުޟޫޢުގެ މައްޗަށް  

ބޭއްވުނު ސެމިނަރުގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރއިން ވަނީ ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

• ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް 	 އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަ

މިޝްރާ 7 އޭޕްރިލް 2016 ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އަށް 

ވަނީ އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައިއެވެ. އެބޭފުޅާ ފެކަލްޓީއަށް ކުރެއްވި 

ޒިޔާރަތުގައި ޔުނިވަރސީޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަދި 

ލެކްޗަރަރއިންނާއި  ފެކަލްޓީގެ  އިސްބޭފުޅުންނާއި  އެހެނިހެން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ފެކަލްޓީއިން ބައިވެރިވި އަދި އިންތިޒާމްކުރި ހަރަކާތްތައް:

• ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސިޔަރަތުއްނަބަވިއްޔާ ޢާއްމުކުރުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 	

ހިންގަވާފައިވާ  ގުޅިގެން  ސްޓަޑީޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޖަމްޢިއްޔާއާއި 

ސީރަތުއްނަބަވިއްޔާ ގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ޙަފްލާ 14  

ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މިޖަލްސާގައި  ބޭއްވުނެވެ.  ގައި   2016 ފެބުރުއަރީ 

ވައިސްޗާންސްލަރ ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

• އެފް.	 ނަމުގައި  ގެ  ކިހިނެއް”  “ބަންގިގޮވާނީ  ދުވަހު   ވަނަ   27 ފެބުރުއަރީ 

އައި.އެސް ގެ ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި ފެކަލްޓީ ގުޅިގެން  

ކުރިއަށް  ގެންދެވުނެވެ.   ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތު  ގަޑިއިރުގެ   2

އެތަށް  އިތުރު  ގޮތްތަކާއި  ތަފާތު  ބަންގިގޮވާނެ   ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ދިޔަ 

މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮއްދީފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުދިންގެ 

ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 71



އެކު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ

• 22 ޖޫން 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު ދީނީ އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތައް އިފްތިތާހު 	

ތެރޭގައި  ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ  އިފްތިތާޙްކުރެވުނު  ބޭއްވުނެވެ.  ޙަފްލާއެއް  ކުރުމުގެ 

ރިސާލާ  އިތުރުން  އިރުޝާދުދިނުމުގެ  ދީނީ  ކައުންސިލިންދިނުމާއި  ދީނީ 

ޕްރޮގުރާމް ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކީ ވެސް ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަށް 

އިޝްތިހާރުކުރުން މަގުސަދުގައި ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.

• ބޭއްވި 	 އިންތިޒާމުކޮށްގެން  އިން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އޮކްޓޯބަރ 2016  އިން 31  ނަމުގައި 29  ގެ  ފެއަރ 2016  އިސްލާމިކް 

ގައި ބޭއްވި ފެއާގައި ފެކަލްޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަނީ 

ބައިވެރިވެފައެވެ.

• އެމް.އެން.ޔޫއިން 	 ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް  ކޯސްތައް  ގައި   -22  21 އޮކްޓޫބަރ 

ގެ  ޔޫ  އެން  އެމް  އެޓް  ޓައިމް  ޓީ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  އިންތިޒާމުކޮށްގެން 

ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ފެކަލްޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް 

ވަނީ ދީފައެވެ.

• ރ.މީދޫ، މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އާއި ފެކަލްޓީ ގުޅިގެން ރ.އަތޮޅުގައި 	

ރިސާލާ ޕްރޮގުރާމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.  މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގާފައިވަނީ 

2016 ސެޕްޓެންބަރު 29 އިން އޮކްޓޯބަރު 1 އަށް ރ.އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައެވެ. 

އިންނަމާދުއާއި  މަޑުއްވަރިއާއި  މީދުއާއި  ރ.އަތޮޅު  ތެރޭގައި  ރަށްތަކުގެ  މި 

ރަސްމާދުއާއި ކިނޮޅަހާއި މާކުރަތާއި އިނގުރައިދޫ އަދި ފައިނު ހިމެނެއެވެ. މި 

ޕްރޮގްރާމުގައި ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފުލެޓް ބެހުމާއި 

ޔުނިވަރސިޓީ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

• ފަރާތުން 	 ފެކަލްޓީގެ  ދަޢުވަތަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާގެ  މަދަދު  މަތިވެރީ  އއ. 

އެރަށުގައި ދީނީ ހަރަކާތްތަކެއް 2016 ސެޕްޓެމްބަރ1 އިން 3 އަށް ކުރިޔަށް 

ކޮންމެ  މިސްކިތްތަކުގައި  ތެރޭގައި  ހަރަކާތްތަކުގެ  މި  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ބެލެނިވެރިންނަށް  ސްކޫލުކުދިންނާއި  ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި  ދީނީ  ނަމާދަކަށްފަހު 

ކުލާސްތައް  އިސްލާމް  ދަރިވަރުންނަށް  ގުރޭޑުތަކުގެ  އެކިއެކި  ދަރުސްދިނުމާއި 

ފެކަލްޓީގައި  ބެލެނިވެރިންނަށް  ކުދިންނަށާއި  ސްކޫލު  އިތުރުން  ނަގައިދިނުމުގެ 

ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ދީފައެވެ.

• މެނޭޖްމަންޓްގެ 	 އެންޑް  ލީޑަރޝިޕް  އަށް   02 އިން   01 މަހުގެ  އޭޕްރީލް 

ވޯކްސޮޕެއް ކުރިއަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. ފެކަލްޓީގެ އެކެޑަމިކް އަދި އިދާރީ 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ނަންގަވައިދެއްވީ 

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޮޓިންގހަމްގެ ޕްރޮފެސަރ ޑރ. މުންޛިރު އަލްޙަރަމްއެވެ. 

ނޑު މަގުސަދަކީ  ދެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވޯކްޝްޕްގެ މައިގަ

ފެކަލްޓީގެ އެކެޑަމިކް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލީޑަރޝިޕް އަދި މެނޭޖްމެންގެ 

ގޮތް  އެކުލަވާލާނޭ  ޕްލޭން  ސްޓްރަޓެޖިކް  ހޭލުންތެރިކުރުވައި  އިން  ދާއިރާ 

ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ތިމާގެ މުސްތަޤްބަލް ރަނގަޅު ގޮތުގައި 

މި  ވެސް  ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތް  ޕްލޭންއެއް  ދުރާލާ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ބައްޓަން 

ވޯކްޝޮޕުގެ ޒަރިއްޔާއިން ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ދަސްކޮށް ދެވިފައެވެ.

ފެކަލްޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ

އޮފީސްމަޤާމްނަން#

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑީންއައްޝައިޚުޢަލީ ޒާހިރ1ު

ކީރިތި ޤުރުއާޏައި ބެހޭ މަރުކަޒްމުދީރުއައްޝައިޚުޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙުސެއިނ2ް

މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްއަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަބްދުهللا3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދ4ު

ރޒްޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރއަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ސަޢީދ5ު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

ރޭޑިއޯ އެޓޯލްމެނޭޖިންގ ޕާރޓްނަރއަލްފާޟީލް މުޙައްމަދު ނަޡީފ6ް

މުސްލިމުންގެ ގުޅުންރައީސްއައްޝައިޚް އަޘްމަތު ޖަމީލ7ް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިންޑރ. އަހުމަދު ޝަރީފ8ް

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްލެކްޗަރަރއައްޝައިޚުއަހުމަދު ސަލީމް ޙުސެއިނ9ް

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއަލްއުސްތާޒާ ފަޒްނާ ޙުސެއިނ10ް

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއައްޝައިޚުޢަބްދުهللا މުޙައްމަދ11ު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއައްޝައިޚުމުޙައްމަދު ރަމީޒް އަޙުމަދ12ު

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ ގެ 2 ބައްދަލުވުން 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

72 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީ

އެންމެހާ  ބެހޭ  ދިނުމާއި  ކިޔަވައި  ފެކަލްޓީގައި  އަކީ  ކޮމެޓީ  ރިވިއު  އެކަޑަމިކް 

މަޝްވަރާކޮށްގެން  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އެކިއެކި  ދިމާވާ  ކަންތައްތަކާއި، 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހިމެނޭގޮތަށް   ބޭފުޅުން  އެކަޑަމިކް  ފެކަލްޓީގެ  ގޮތެއްނިންމުމަށް 

ކޮމެޓީއެކެވެ. އެގޮތުން ނޮވެމްބަރ 2016ވަނަ އަހަރު އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީގެ 48 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ

މިއީ ފެކަލްޓީގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އައްޔަންކޮށްފައިވާ 

ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ބޭނުމަކީ ފެކަލްޓީ ހިންގުމުގައި 

ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް މި ބައްދަލުވުމަށް 

ހުށައަޅައިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ. އެގޮތުން 

ނޮވެމްބަރ 2016ވަނަ އަހަރު މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީގެ 9 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ:

1. އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު )ޑީން(

2. އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިރުޝާދު )އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ( 

3. އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު )ލެކްޗަރަރ( 

4. އަލްފާޟިލް އަނީސުއްރަޙްމާން )ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ(

5. އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް އަބްދުއްރަޙްމާން )އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ(

6. އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްهللا މުޙައްމަދު )އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ(

7. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(.

ކަރިކިއުލަމް ކޮމެޓީ 

އެކުލަވާލާ  ފަރުމާކޮށް  ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުން  މަސައްކަތަކީ  ކޮމެޓީގެ  ކަރިކިއުލަމް 

ކޯސްތައް ކޮމެޓީ އޮން ކޯސަސް އަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ޗެކްކޮށް ބެލުމާއި، ފެކަލްޓީގައި 

ހިނގަމުންދާ ކޯސްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމްތަކަށް ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުން ހުށަހަޅާ ބަދަލުތަކާއި 

ޚިޔާލުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ކޮމެޓީ އޮން ކޯސަސް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ކޯސް 

ރިވިއު ކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ކޯސްތައް ރިވިއު ކުރޭތޯ ބެލުން 

ފަދަ ކަންކަމެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ކަރިކިޔުލަމް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން

1. އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު )ޑީން(

2. އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްهللا މުޙައްމަދު )އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ(

3. އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިރުޝާދު )އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ( 

4. އައްޝައިޚް އާޞިފް މޫސާ އިބްރާހިމް )އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ( 

5. އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަޙުމަދު )އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ(

މި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

2016 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅުނު 

އަދި މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް:

ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  އެދި  ލިބުމަށް  މުވައްޒަފުން  ވަރަށް  ބޭނުންވާ  މަޤާމުތަކަށް 

އިދާރީ 1  މަޤާމާއި  އެކަޑަމިކް 2  އެހެންކަމުން  ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ފިލުވުމަށް 

މަޤާމާއި މަސައްކަތު އެއް މަޤާމަށް ، އެ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވިފައިވެއެވެ.
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އިމާރާތުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ކުލާސްތައްހިންގުމަށް ދަތިވާތީވެ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކްލާސް ރޫމްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް 

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ފެކަލްޓީ އަށްބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި 

އިމާރާތާއި  ހިންގާ  ފެކަލްޓީ  އަދި  ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.  ތަކެތި  އެހެނިހެން 

އަމާޒް  އެއް  މުހިއްމު  އެންމެ  ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން  އިމާރާތް  ކުރިޔަށްދާ  ކުލާސްތައް 

ކަމުގައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ގާތުން ރަނގަޅު ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ 

ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަހަރަކަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވިއެވެ.

ރިޕޯޓް ނިންމުން

2016 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގިފައިވަނީ ފެކަލްޓީގެ އެންމެހާ 

މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތާއި ފެކަލްޓީ ހިންގުމުގައި ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދެއްވި 

ފެކަލްޓީއިން ބޭރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. މިގޮތުން 

ވައިސް  އާއި،  ޗާންސެލަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތެރޭގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ޚާއްޞަކޮށްލެވޭ 

ޗާނސެލަރ އާއި، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާނސެލަރުންނާއި، ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންނާއި، ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތައް އަދި ކެމްޕަސްތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި 

ފޯރ  ސޮސައިޓީ  މުވައްޒަފުންނާއި،  އެންމެހައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންނާއި، 

ސަރުކާރުގެ  އިތުރުން  މެމްބަރުންގެ  ކޮމެޓީއާއި  ހިންގާ  ގެ  ސްޓަޑީޒް  އިސްލާމިކް 

ނަން  އިންގެ  ލެކްޗަރަރ  ކިޔަވައިދެއްވި  ޕާޓްޓައިމްކޮށް  މުވައްސަސާތަކާއި  އެންމެހާ 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ރިޕޯޓް ނިންމުމުގެ މި ބަސްކޮޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މަތީތަޢުލީމަށް، ޚާޢްޞަކޮށް 

ދީލަތި  ވެދެއްވާފައިވާ  ފެކަލްޓީއަށް  މި  ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 

އެހީފުޅުތަކަށް ޓަކައި ފެކަލްޓީގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

މި ދަންނަވާލެވުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. މި 

ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަށް ބައްލަވާ ފެކަލްޓީއަށް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް 

ތަޢާރަފް ކުރެއްވުމަށާއި ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މަގު 

ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ލުއި ފަސޭހަވެގެން ދާނެ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދު ކުރަމުން  ފެކަލްޓީ އޮފް 

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ، އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ. މާތްهللا 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކޮށް 2017 ވަނަ އަހަރަކީ މި 

އަހަރަށްވުރެ މަތިވެރި ކާމިޔާބީއެއް ޙާޞިލްވާނޭ އަހަރެއްކަމުގައި މިންވަރުކުރެއްވުންއެދި 

އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އާމީން!
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ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ މިނިވަން އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ 

ގޮތުގައި އަބަދަށް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ، އަދި ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ، އިޖްތިމާއީ، އިޤްތިޞާދީ 

ތަރައްޤީއަށާއި، ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު އުފައްދައި، ހޯދައި، 

ރައްކާތެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ދިރިއުޅުއްވާ 

ފަރާތްތަކަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

މި  އުފެދުނު  ނަމުގައި  ސެންޓަރގެ  ޓްރޭނިންގ  ވޮކޭޝަނަލް  ޔޫތު  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

މަރުކަޒު ފަހުން މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނަމުގައި ވަނީ ވަރަށް 

މޯލްޑިވްސް  އަހަރު  2011ވަނަ  އެއަށްފަހު  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  ހިދުމަތް  ދުވަހު  ގިނަ 

ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު މި ކެމްޕަސްވެސް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

ޔުނިވަރސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސްގެ ނަމުގައި ވުޖޫދުވީއެވެ. 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު ފުރަތަމަ އެޑިއުކޭޝަނަލް 

ލެބާއި،  ކޮމްޕިއުޓަރ   02 ކްލާސްރޫމާއި   09 ކެމްޕަހުގައި  މި  އިންސްޓިޓުޝަނެވެ. 

02 ސްޓާފްރޫމާއި، 02 ވޯކްޝޮޕާއި، ނާސިންގ އާޓްލެބެއްގެ އިތުރުން ދަރިވަރުން 

ހިމެނެއެވެ.  ބްލޮކެއް  އެކަމަޑޭޝަން  ދަނާލާއި  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް 

އެދުރުކަލޭފާނު ދަނާލުގެ ނަމުގައި 02 ދަނާލު ހިމެނެއެވެ. އެއީ އަންހެން ދަރިވަރުން 

ދިރިއުޅުމަށް  ދަރިވަރުން  ފިރިހެން  ދަނާލަކާއި  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ދަނާލެކެވެ.

ހިންގުނުން ބައެއް މުހިންމު ހަރަކާތްތައް؛

ލައިބްރަރީ ޑިސްޕްލޭ ތައްޔާރުކުރުން: 

ކެމްޕަހެއްގައި  ހުރިހާ  ޔޫގެ  އެން.  އެމް.  އިސްނަގައިގެން  ލައިބްރަރީން  ސެންޓަރަލް 

ލައިބްރަރީ ޑިސްޕްލޭއެއް ތައްޔާރުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ 

ކެމްޕަހުގައިވެސް ލައިބްރަރީ ޑިސްޕްލޭ ތައްޔާރުކުރުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. މި ޑިސްޕްލޭގެ 

އަންގައިދިނުމާއި  މުހިންމުކަން  ލައިބްރަރީގެ  ދަރިވަރުންނަށް  އަމާޒަކީ  ނޑު  މައިގަ

ދަރިވަރުން ލައިބްރަރީއަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމެވެ.

ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:

ކުރިއަށް  ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް  ލައިބްރަރީ  މަހު  އޯގަސްޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި،  ލައިބްރަރީ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  މި  ގެންދެވުނެވެ. 

ދަރިވަރުންނާއި، ސްޓާފުންނަށް ބައިވެރި ވެނޭނޭފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުވެ. 

އަމާޒަކީ  ނޑު  މައިގަ ހަރަކާތުގެ  ކުރިއަށްދިޔަ މި  ހާޓްސް’ ގެ ނަމުގައި  އޮފް  ‘ޖަރ 

ދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާނޭގޮތް އަލުހުވެރިކުރުވުމެވެ. 
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މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:

ކުރިއަށް  ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް  މުދައްރިސުންގެ  މަހު  އޮކްޓޯބަރު  އަހަރު  2016ވަނަ 

އިސްނަގައިގެންނެވެ.  ދަރިވަރުން  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ހަރަކާތް  މި  ދިޔައެވެ. 

ހަދިޔާ  އިތުރުން  ތަހްނިޔާގެ  އެދުންތަކާއި  ހެޔޮ  ޓީޗަރުންނަށް  ފަރާތުން  ދަރިވަރުންގެ 

ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ހަރަކާތްތައް: 

ވަނަ   2016 ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ  އިސްނަގައިގެން  ދަރިވަރުން  އެސްގެ  އެޗް.  އެފް. 

ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް   03 ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެގޮތުން  ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  އަހަރު 

ފީލްޑް  ނަރސިންގ  ހެލްތު  ކޮމިއުނިޓީ  ޑޭ،  ހެލްތު  ވޯލްޑް  އެއީ  ގެންދެވުނެވެ. 

އެކްޓިވިޓީތަކެކެވެ. ވޯލްޑް ހެލްތު ޑޭ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 07 އޭޕްރިލް 2016 ވަނަ އަހަރު 

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައެވެ. ތަފާތު ޓެސްޓްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ހަރަކާތުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އެފް.އެޗް.އެސްގެ ނަރސިން ދަރިވަރުންނެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު 

ނޑު ސަރަހައްދުގައި  ނަރސިންގ ފީލްޑް  އެކްޓީވިޓީސްގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ވެލިގަ

އާއްމުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި ސިއްޙީ 

އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ހަރަކާތްތަކުގައި  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ދިނުން  މައުލޫމާތު 

ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހިންގުނު ކަންތައްތައް:

 ލައިބްރަރީ ސްޓާފް އެނުއަލް ޓްރޭނިންގ:

ހިންގި  ލައިބްރަރީ  ސެންޓްރަލް  އަމާޒުކޮށްގެން  ސްޓާފުންނަށް  ލައިބްރަރީ  ކެމްޕަސް 

 02 ލައިބްރަރީ  ކެމްޕަހުގެ  މި  އަށް  ޓްރޭނިންގ’  އެނުއަލް  ސްޓާފް  ‘ލައިބްރަރީ 

ސްޓާފުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލެ ދިޔައެވެ. މި ޓްރޭނިންގައި ލައިބްރަރީ ސިސްޓަމަށް 

އައި އައު ބަދަލުތަކަށް ސްޓާފުން އަހުލުވެރިކުރުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ޕަވަރ ކެމްޕަސް ޓްރޭނިންގ;

އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރީ  މަހު  ޑިސެމްބަރު  އަހަރުގެ  2016ވަނަ 

ކެމްޕަސް  ޕަވަރ  ވޯކްޝޮޕްގައި  މި  ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވޯކްޝޮޕެއްވަނީ 

ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތާއި، ދަރިވަރުންގެ ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭނޭގޮތް ކިޔައިދެއްވިއެވެ. 

މި ވޯރކްޝޮޕްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އިދާރީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 

ބައިގެ ދެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ރިސާޗް ހަރަކާތްތައް:

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ރިސާޗް ހަރަކާތެއްވަނީ 2016 އަހަރު ވަނީ 

ބާއްވާފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ރިސާޗާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުގެ 

އިތުރުން ރިސާޗް ހަދާނޭ ގޮތް ކިޔައިދެއްވިއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ހާޞިލް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ވަނީ  ދިޔައިރު  ނިމިގެން  އަހަރު  2016ވަނަ 

ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކެމްޕަހަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަމާއި 

މުވައްޒަފުންނަށާއި  އިދާރީ  ހެއްކަކީ  ކަމުގެ  މި  ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.  ފެންވަރުވެސް 

އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ގިނަ 

ގިނަވެފައިވުމީވެސް  ނިސްބަތް  ދަރިވަރުންގެ  ވަންނަ  ކޯހަށް  ހިންގުމާއި،  ކޯސްތައް 

ތައުލީމީގޮތުން މި ކެމްޕަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމުގެ ހައިބަތު ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ކޯސްތަކެއް އަލަށް ފެށުނެވެ. އެގޮތުން މާސްޓާޒް އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން ކޯސް ފެށުނެވެ. އަދި ކެމްޕަހަށް އެތައްގޮތަކުން އުމްރާނީ ކުރިއެރުން 

ލިބިފައިވެއެވެ.

ގޮންޖެހުންތައް:

ނޑު ގޮތެއްގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުޅުދުއްފުށީގައި  ކެމްޕަހަށް މައިގަ

އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް  އެޑިއުކޭޝަން  ޕްރައިވެޓް  އެހެނިހެން  ގާއިމްކުރެވުނު 

ހޯދުމުގައި  ދަރިވަރުން  ކޯހަށް  އަދަދަށް  ބޭނުންވާ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ހިމެނެއެވެ. 

ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވިއެވެ.

 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މިސްރާބު: 

މި ކެމްޕަހުގެ އަމާޒަކީ 2017ވަނަ ގިނަ ކޯސްތަކެއް ކެމްޕަހުގައި ފެށި، ދަރިވަރުން 

ކޯސްތައްފެށި  އިތުރު  އަދި  ގާއިމްކުރުމެވެ.  މާހައުލެއް  ފަހި  ބޭނުންވާނޭ  ކިޔެވުމަށް 

ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ކެމްޕަހުން ދަރިވަރުންނަށް 

ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ދަނާލުން ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް 

ރަނގަޅުކުރުމެވެ.
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ހިތަދޫ ކެމްޕަސް

ފެކަލްޓި އޮފް އެންޖިނިއަރިންގް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ރީޖަނަލް ޔޫތު 

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ 

ކުރެވުނެވެ.  ބަދަލު  ދަށަށް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  ދުވަހު 

އެގޮތުން ކުރިން ހިންގަމުން އައި ނަން ބަދަލު ކުރައްވައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފަ 

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. އޭރު މިކެމްޕަހުގައި 

އޭގެ  އިމާރާތެކެވެ.  އޮފީސް  ފޫޓްގެ   16 ފޫޓް   14 ރޫމާއި  ދެކްލާސް  އެންމެ  ހުރީ 

އިތުރުން ކާރޕެނޓްރީ ވޯކްޗޮޕަކާއި އޭރުގެ ވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

ކޮޓަރިއަކާއި ބަދިގެއެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފަ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޭރު ހިންގަމުން ގެންދެވި ވެރިންނަށް 

މިކެމްޕަހަކީ މުހިއްމު ތަނެއް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގެން އައްޑޫގެ މަތީ ތަޢުލީމަށް މަސައްކަތް 

އަހަރު  ވަނަ   2004 މިގޮތުން  ގެންނެވިއެވެ.   ބަދަލުތަކެއް  ގޮތުން  ކުރެއްވުމުގެ 

އައްޑޫއަށް  އެކުގައެވެ.  ބަދަލަކާއި  ބޮޑު  އުއްމީދީ  ވަރަށް  ދިޔައީ  ފެށިގެން  ކެމްޕަސް 

އެދުރުން  ކުރާނެ  ބިނާ  ކުރިމަގު  ރާއްޖޭގެ  ވެފައިވާ  ބޭނުން  ބޮޑަށް  އެންމެ  އޭރު 

ކުރިއެރުވުމަށް 02  ދާއިރާ  ހެލްތްގެ  އިންނާއި  ލެކްޗަރަރ  ގޮތުން 02  އުފެއްދުމުގެ 

ލެކްޗަރަރއިންނާއި   03 ކުރިއެރުވުމަށް  ދާއިރާ  އިލެކްޓްރިކަލް  ލެކްޗަރަރއިންނާއި 

ވޮޗަރުންނާއި  މުވައްޒަފުންނާއި 02  މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތު 03  އޮފީސް 02 

އެކުގައެވެ. 

ގޮތުން  އުމްރާނި  ހަމައަށް  އަހަރާއި  ވަނަ  ފެށިގެން 2010  އަހަރުން  ވަނަ   2004

ވަރަށް ދަތި އުދަގޫ މާހައުލެއްގައި ކެމްޕަސް ހިންގަމުން އައިސް 15 ފެބްރުވަރީ 2011 

ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

ޔުނިވަރސިޓިއަށް ބަދަލު ވެގެން ދިޔުމާއި އެކު ތަޢުލީމުގެ އާ ދަންމަރުތަކެއް ހިތަދޫ 

ކެމްޕަހުގައި ދިއްލިގެން ދިޔައެވެ. އުމްރާނީ ގޮތުންނާއި އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ ގޮތުން 

ކަމަށްވާ   އާރކިޓެކްޗަރެއް  އެގޮތުން ސްވިޒްރލޭންޑްގެ  ހޯއްދެވިއެވެ.  ކުރިއެރުންތަކެއް 

ލެކޯބިޒިއޭ ފަރުމާ ކުރައްވާފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ނަކަލެކެވެ. މިފަދަ ފުރިހަމަ އިމާރާތެއްގެ 

ފުރިހަމަ ކަމާއި ހައިބަތު ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންދިޔައެވެ. 2012 

ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީމަހު ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ މުވައްޒަފުން އޮފީސް އިމާރާތެއްގެ ގޮތުން 

ނެތްފަދަ  ސިޓީގައި  އައްޑޫ  ހަމައަށްވެސް  މިއަދާއި  އިމާރާތަކީ  ފެށި  ކުރަން  ބޭނުން 

ތަކެއް  ކުރިއެރުން  ގޮތުން  އުމްރާނީ  އެއަށްފަހުވެސް  އިމާރާތެކެވެ.   ރީތި  ފުރިހަމަ 

ބުރީގެ   03 އަހަރު  ވަނަ   2015 އެގޮތުން  ލިބެމުންނެވެ.  އަންނަނީ  މިކެމްޕަހަށް 

ހަމަ  ފެށިފައިވެއެވެ.  ކުރަން  ބޭނުން  ކުރެވި  އިމާރާތް  ބްލޮކެއްވެސް  ކްލާސްރޫމް 

އެއާއިއެކު މިހިގާ 2017 ވަނަ އަހަރު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ނަކަލެއް ކެމްޕަސްގެ ދެކުނު 

ފަރާތުގައި އިމާރާތް ކުރެވެމުން އެބަގެންދެއެވެ.
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ކެމްޕަހުން 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް: 

• ބުރަ 	 ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  އެބޭފުޅުން  ފާހަގަކޮށް  ދުވަސް  މުދައްރިސުންގެ 

މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް 

ބޭއްވުން. 

• ބްރޭކް 	 ދަރިވަރުންނަށް  ކުރެވި  ތައްޔާރު  ނޑެއް  ދަ ކުޅޭނެ  ބެޑްމިންޓަން 

ގަޑިގައްޔާއި އެހެނިހެން ވަގުތު ތަކުގައި ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ސްޓާފުންނާއި ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށެވެ. 

ވޮލީ ބޯޅަތަކެއް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކެމްޕަހަށް ހަދިޔާ ކޮށް ދަރިވަރުން ބޯޅަ 

ކުޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުނެވެ. 

އިޖްތިމާއި ގޮތުން އައްޑޫ ތަރައްޤީއަށް މިކެމްޕަހުން ކުރެވުނު 

ކަންތައްތައް 

• ސިޓީ ބާޒާރު އިމާރާތް ކުރެވި އައްޑޫގެ ރައްޔަތުންގެ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް 	

ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނެވެ. އަދި ސިޓީ ބުސްތާނު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ 

ގޮތުން ދަނާލުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް 

• ބިޒިނަސް ސްކޫލްގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނެޖްމެންޓް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން 	

އެސައިންމެންޓަކަށް  ޖެހޭ  ހަދަން  މޮޑިއުލްގައި  ޓުއަރިޒަމް  އެންޑް  ޓްރެވެލް 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަންގްރިއްލާ އެންޑް ސްޕާ ރިސޯޓަށް އަމަލީ 

ތަޖުރިބާގެ 06 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް ކުރިއެވެ. 

• ފެކަލްޓި އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ޑިޕްލޮމާއިން ނާސިންގެ ކޯހުގެ ދަރިވަރުން 	

އަށް  ސަޕްލައި  ވޯޓަރ  ގޮތުން  ނެގުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެސައިންމެންޓަކަށް 

ދަށުން  ގެ  ހެލްތް  ކޮމިއުނިޓީ  މިދަރިވަރުން  ހަމަ  އަދި  ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ. 

ވޯޓަރ ޕިއުރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް 

އެއްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ.

• އިން 	 ސެޓްފިކެޓް  އެޑްވާންސް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އެންޖިނިއަރިންގް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

އިލެކްޓްރިކަލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ޕަވަރަ ސްޓޭޝަން ތަކަށް 

މިފްކޯގެ  މިދަރިވަރުން  ހަމަ  އަދި  އެއްކުރެވުނެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ކޮށް  ޒިޔާރަތް 

މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  އިންޖިނިއަރިންގްއާއި  ބޯޓުގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ބޯޓަށް  މަސްކިރާ 

އެއްކުރިއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ހުރި ގޮންޖެހުންތައް؛

• އުމްރާނީ ގޮތުން ތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވުމުން އައްޑު ހައި ސްކޫލުން 05 	

ކްލާސްތަކެއް ހޯދައިގެން ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

• މަދުވުމުގެ ސަބަބުން 	 މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންނާއި   ސެކިއުރިޓީ 

އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ. 

• ލައިބްރަރީގައި ރެފަރެންސް ފޮތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން 	

ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް އާދެއެވެ. 

• ނެތުމަކީވެސް 	 ރައްކާތެރިކަން  ދަރިވަރުންނަށް  ތިބޭ  ހިޔާވަހިކަމުގައި  ދަނާލުގެ 

ކެމްޕަސް އަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.

• އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް ލަސްވެ ބޭނުންވާ 	

މިސްރާބަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވުން. 

• އެކޮމޮޑޭޝަން 	 ލެކްޗަރަރއިންގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ނަންގަވަން  ބްލޮކް  ކެމްޕަހަށް 

ޝަކުވާތަކާއި  ލެކްޗަރަރއިންގެ  ޖެހުމުން  ހޯދަން  ކޮޓަރިތައް  ބޭރުން  ފުލްވެ 

ކުރިމަތިވަމުންދެއެވެ. 

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މިސްރާބު؛

• ހައްލު ހޯދައި 	 ކައިރިން އަވަހަށް ދަރިވަރުންގެ މައްސަލަތަކަށް  ދަރިވަރުންނާއި 

ދިނުން. 

• ކެމްޕަހަށް ދަރިވަރުން އިތުރުކޮށް އިތުރުކޯސްތައް އިފްތިތާހު ކުރުން.	

• ދަރިވަރުންނާއި ރައްޓެހި އުޅެން ބޭނުންވާ މާހައުލަކަށް ކެމްޕަސް ހެދުން 	

• •ކެމްޕަހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލާއި އެކު 	

ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުން.

• •ކެމްޕަހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.	

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 79



ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

މުއައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:

 2 ކެމްޕަހުގެ  ޕްރޮގްރާމް  ޓްރޭނިން  ހިންގި  ލައިބްރަރީއިން  ސެންޓްރަލް   

ލައިބްރަރީސްޓާފުން ކަމުގައިވާ އ. ލައިބްރޭރިއަން ޒީމާ ޢަބުދުهللا އާއި ހުސައިން ޢަލީ 

ބައިވެރިވެ ޓްރޭނިން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓްރޭނިންގ ސެކްޝަން 

އާއި ގުޅިގެން އެޑްމިން ސްޓާފުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވޮލޮޕް މަންޓް 2 ޕްރޮގްރާމް 

އެއް ހިންގުމަށް ވެސް  މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  ނަމަވެސް އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް 

ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

 މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީއާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ސްޓާފް  އިތުރުން  މީގެ  ވެއެވެ.  ބޭއްވިފައި  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމެޓީގެ  މެނޭޖްމަންޓް 

މީޓިންގްތައްވެސް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ.

ރަސްމީ ދަތުރު

ޝަމީމް  މުޙައްމަދު  މެނޭޖަރ  ކެމްޕަސް  ބައިވެރިވުމަށް    ގްރެޖްއޭޝަންގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަތުރުގައި  މި  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ރަސްމީދަތުރެއް  މާލެއަށް  އާދަމް 

އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ކެމްޕަސް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

ހުރި  އަދި  ކަންކަން  ކުރެވުނު  ހާސިލު  ވަނައަހަރު   2016

ގޮންޖެހުން

2016 ވަނައަހަރު  ކެމްޕަސް ގެ އާއިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ. މި އިމާރާތުގެ 

ވަރަށް  ދަތިކަންވެސް  ރޫމް  ކުލާސް  ހައްލުވެ  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  އޮފީހުގެ  ސަބަބުން 

ކޮމްޕިއުޓަރ  ޚިދުމަތާއި  ލައިބްރަރީގެ  އިތުރުން  މީގެ  ދިޔައެވެ.  ހައްލުވެގެން  ބޮޑަށް 

ލެބްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެ. ކެމްޕަސް އާ އިމާރާތަށް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް 

ތަކުގައި  މުއައްޒަފުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަން މިފުރުސަތުގައި 

ފާހަނގަ ކުރަމެވެ. މިސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އާ ލައިބްރަރީގެ ސެޓިންގ ހަދައި ހުރިހާ 

ފޮތްތައް ބަދަލުކޮށް ސެންޓްރަލް ލައިބްރީގެ ޓީމަކާއެކު ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލް 

ޙުސައިން ހަލީމް ވަޑައިގެން ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކެމްޕަސް ގޯއްޗަށް އިތުރުވިބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާ ކެމްޕަސްގެ މައިގޭޓް 

އަދި  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2016 ވެސް  ވަނީ  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްވެސް  ހެދުމުގެ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތަކެއް  މަސައްކަތް  ގިނަ  ވެސް  ފެހިކުރުމަށް  ކެމްޕަސް  މިއަރު 

މިގޮތުން ދަރިވަރުންނާގުޅިގެން ކެމްޕަސްގޯތި ތެރޭގައި ވިނައިންދުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަނގަ 

ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޓާމް ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ތަފާތު 21 ކޯހެއްގައި ޖުމްލަ 

80 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



337 ދަރިވަރުން ކިޔަވައިފައި ވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެމެސް ޓާގައި 23 ކޯހެއްގައި 

401 ދަރިވަރަކު ކިޔަވައިފައި ވެއެވެ. 

ކެމްޕަހުގެ އާ އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން އިތުރުކުރެވުނު  2 ސެކިއުރިޓީ 

އޮފިސަރުންގެ މަގާމާއި 2 މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމް އަށް މުއައްޒަފުން ނެގިފައި 

ވެއެވެ. 

ކެމްޕަހުގެ ދަނާލުގެ ޖާގަ ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުވެސް ފުލް ވެފައި ވެއެވެ. 2016 

ޖާގަ  ދަނާލުން  ދަރިވަރުންނަށް  ހުރިހާ  ޖާގަބޭނުންވި  ދަނާލުން  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

ދަރިވަރުން  ފިރިހެން  ރަށުންބޭރު  ކުރަމެވެ.   ފާހަނގަ  ނުދެވުނުކަން  ހަމަޖައްސައި 

މަދުކަމާއެކު މިހާތަނަށް  ދަނާލުން ޖާގަދެވެނީ ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

ފިރިހެން  އަންނަމުންދާތީ  ކުދިންވެސް  ފިރިހެން  ރަށުންބޭރުން  މިހާރު  ނަމަވެސް 

ވެއެވެ.  ހޯދަންޖެހިފައި  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  އެކަމަޑޭޝަން  ކެމްޕަސް  ދަރިވަރުންނަށްވެސް 

މީގެ އިތުރުން ކެމްޕަހުގައި ސްޓާފް އެކަމަޑޭޝަން ނެތުމާއެކު މާލެއިން ވަޑައި ގަންނަވާ 

ހައުސްތަކުންނެވެ.  ގެސްޓް  ޕްރައިވެޓް  ހަމަޖައްސަނީ  އެކަމަޑޭޝަން  ލެކްޗަރާއިންގެ 

ވުމާއެކު  ދިމާވެއެވެ.  ދަތިވާގޮތް  ޖާގަހޯދުމަށް  ގެސްޓްހައުސްތަކުން  ބައެއްފަހަރަށް 

ކަމެއްކަމުގައި  މުހިއްމު  ގާއިމްކުރުމަކީ  އެއް  އެކަމަޑޭޝަން  ސްޓާފް  ކެމްޕަހުގައި 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ބަޖެޓްގެ  މަދުވުމާއި  މުއައްޒަފުން  ގޮންޖެހުމަކީ  ދިމާވެފައިވާ  އެންމެބޮޑަށް  ކެމްޕަހަށް 

އެޑްމިން   7 އާއެކު  މެނޭޖަރ  ކެމްޕަސް  ތިބީ  މިހާރު  ކެމްޕަހުގައި  ދަތިކަމެވެ. 

އެ  ކިޔަވަމުންދާއިރު  ދަރިވަރުން  އެއްހާ   400 ކެމްޕަހުގައި  މިހާރު  ސްޓާފުންނެވެ. 

އިތުރުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ބަރާބަރަށް  ޚިދުމަތެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ދަރިވަރުންނަށް 

އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހުއްޓަނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަން 

ޖެހޭއިރު މުއައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަށް އިހްސާސް ކުރަންޖެހެއެވެ. ކެމްޕަހުގައި 

ބަންދުގައި  ހަފްތާ  އަދި  ނޑު  ރޭގަ މެންދުރުފަހު،  ތަކަކީ  ކުލާސް  ގިނަ  ކުރިއަށްދާ 

ކުރިއަށް ދާ ކުލާސް ތަކަކަށް ވެފައި މުއައްޒަފުން އެކި ޑިއުޓީތަކަށް ނުކުމެ މަސައްކަތް 

ކުރަން ޖެހުމުން މިދަތިކަން އިތުރަށް އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. 

2016 އަހަރުވެސް ކެމްޕަސް އަށް ލިބުނު ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީގެ ފައިސާ 

ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އިދާރީ  ބަޖެޓަކީވެސް  މިއަހަރުގެ  ވެއެވެ.  ޚަރަދުވެފައި  އިން 

މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަ ބަޖެޓަކަށް ވުމާއެކު ބަޖެޓްގެ މައްސަލަ ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށްބޮޑު 

ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެ ކަމެކެވެ.  ކެމްޕަސް އާއިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ކަރަންޓްގެ 

މަރާމާތުކޮށް  ސާފުކޮށް  ފޮޅާ  އިމާރާތްތައް  އިތުރުވުމާއި  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ޚަރަދު 

ބެލެހެއްޓުމަށް ވެސް ޚަރަދު ބޭނުންވާނެއެވެ. 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މިސްރާބް

މާލޭ ކެމްޕަސް ތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ތަރައްގީއަށް 

ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ތިނަދޫ ކެމްޕަސްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ނަށް ވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

ކެމްޕަހުގެ އަމާޒެކެވެ. މިގޮތުން ލާނިންގ ސްމާޓް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ތަފާތު 

ޕްރޮގްރާމް ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުން.

އެއްވަރަށް  ޑިމާންޑާއި  ދަރިވަރުންގެ  ގިނަވެ  ދަރިވަރުން  ކިޔަވާ  ކެމްޕަހުގައި 

ލިބިފައިވާ ރިސޯސަސް ބޭނުން ކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ކޮޕީ ހިދުމަތް 

ބަޖެޓްގެ  ގޮންޖެހުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކެމްޕަހަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

ފޯރުކޮށް  ރަގަޅަށް  އެންމެ  ހިދުމަތް  ކޮޕީ  ފޮޓޯ  މަދުކަމުން  މުއައްޒަފުންގެ  ތާށިކަމާއި 

ދެވޭނީ އެ ހިދުމަތް އައުޓުސޯސް ކޮށްގެން ކަމަށް ވާތީ އެ ހިދުމަތް އައުޓް ސޯސް 

ނޑުމެންގެ އަމާޒެކެވެ. ކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ރަގަޅު ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ އަޅުގަ

މި ކެމްޕަހުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދެމެހެއްޓެނެވި 

ގޮތަކަށް ކެމްޕަހުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުމެވެ. ފާއިތުވި 

އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކެމްޕަސް ހިންގާ ކޯސްތައް އިތުރުކޮށް ދަރިވަރުން އިތުރު 

ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް 

ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެވޭނެއެވެ.

ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ކުދިންގެ ނިސްބަތަކީ ގާތް 

ގަޑަކަށް 25 އިން ސައްތަ އެވެ. މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތަކަކީ ފިރިހެން ކުދިންގެ 

މުހިންމު  ވެސް  އަށް  ތަރައްގީ  މުޖްތަމަޢުގެ  ވެފައި  ކޯސްތަކަކަށް  ބޮޑު  މަގުބޫލުކަން 

ކޯސްތަކަކަށް ވާތީ މިފަދަ ކޯސްތަކެއް އިތުރުކުރުމަކީ ކެމްޕަހުގެ އަމާޒެކެވެ.

މުޅިންވެސް  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ނެތުމުން  ލެބެއް  ސައިންސް  ކެމްޕަހުގައި 

ލެބުންނެވެ.  ސައިންސް  މަރުކަޒްގެ  ތަޢުލީމީ  ގދ.އަތޮޅު  ހޯދަންޖެހުނީ  ޚިދުމަތް  އެ 

ސްކޫލްގެ ރިސޯސްބޭނުންކޮށްގެން ދާއިމީގޮތެއްގައި  ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. 

ކެމްޕަހުގެ އާ އިމާރާތުގައި ސައިންސް ލެބަށް ޚާއްސަކޮށް ޖާގަ ހަދާފައި ވިޔަސް އެތަން 

ބޭޜނުންކުރެވޭނީ ސާމާނު ހުރެގެން ނެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަހަރު ސައިންސް ލެބް 

ގާއިމް ކުރުމަކީ މިކެމްޕަހުގެ އަމާޒެކެވެ.     

• ކެމްޕަހުން ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެހިދުމަތް 	

ދޭނެކަމެކެވެ.  އިސްކަމެއް  ހާއްސަ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އަވަހަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް އާ ގުޅިގެން އިދާރީ މުއައްޒަފުންނަށް 

ބޭނުންވާ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގުރާމް ތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

• ދަރިވަރުންނަށް 	 ތައް  ފުރުސަތު  އެފަދަ  ގާއިމްކުރެވި  ވަސީލަތް  ކުޅިވަރުކުޅެވޭ 

ފަހިވެގެން ދިއުމަކީ ދަރިވަރުން އުގެނުމާއި ދުޅަހެއުކަމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ނޑުމެން ދެކެމުއެވެ. މި ގޮތުން ކޮންމެވެސް ކުޅިވަރެއް ކުޅެވޭނެ ގޮތެއް  އަޅުގަ

ހާސިލުކުރަން  ނޑު  އަޅުގަ އަހަރު  2017ވަނަ  ކުރުމަކީ  ގާއިމް  ކެމްޕަހުގައި  

ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 81



ގަން ކެމްޕަސް

ތަޢާރަފް:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ލ.ގަމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ގާއިމްކޮށްފައި 

ވަނީ 24 ޖޫން 2013 ގައެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ 4 ވަނަ 

ކެމްޕަހެވެ. މި ކެމްޕަހުގެ ކިޔަވައިދިނުން ފެށީ 130 ދަރިވަރުންނާއި އެކު ލ.ގަމު ކުރީގެ 

މަތިމަރަދޫ ސްކޫލުގެ 4 ކްލާސް ރޫމް، ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބަކާއި އޮފީސް ބަޔަކާއި އެކުއެވެ. 

ޖުމްލަ 09 ސްޓާރފުންނާއި އެކު ފެށުނު މިކެމްޕަސް ވެގެންދިޔައީ ޒަމާނީ ތައުލީމަށް 

މާބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ނުދޭކަމަށް މަޝްހޫރު ވެފައި އޮންނަ ހައްދުންމަތީގެ ގިނަ 

ބައެއްގެ ވިސްނުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. 

މިހާރު ހައްދުންމަތީގެ ގިނަ ބައެއްގެ އުންމީދަކީ ގަމުގައި ބިނާކުރެވޭ ދާއިމީ ކެމްޕަހުގެ 

އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި އެތަން ވުޖޫދައް އައުމެވެ. 

މަޤްސަދު

ގަމު ކެމްޕަހުގެ މަޤްސަދަކީ ލ. އަތޮޅާއި ކައިރި އަތޮޅު ތަކުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް 

ބޭނުނަވެފައިވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ، ގާތުން އެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  

ކެމްޕަހުން ފާއިތުވި އަހަރު ހިނަގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރުހުންނަށް 

ކޯހުގެ  އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ނާރސިންގް  ކެމްޕަހުގެ  ދެވިގެން މި  ދައުވަތު 

ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން މި ދުވަސް ފާގަކުރިއެވެ. 

އިންދުމުގެ  ގަސް  ބައިވެރިވެގެން  ސްޓާފުން  ފެހިކުރުމަށް  ގޯތިތެރެ  ކެމްޕަސް 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.

އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

• ބެޗެލަރ 	 ހިންގާ  ކެމްޕަހުގައި  މި  ފަރާތުން  އެޑިއުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ދަރިވަރުންގެ  ކޯހުގެ  ލިޓްރެޗަރ  އެންޑް  ލެންގުއޭގް  އެޑިއުކޭޝަން-ދިވެހި  އޮފް 

އެސައިންމެންޓެއްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ލ.އިސްދޫގެ ގިނަ އާސާރީ ތަންތަނަށް 

އެދަރިވަރުން ޒިޔާރަތް ކުރި އެވެ.

• ނޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ފްރަންޓް އޮފީސް ކޯހުގެ 	 ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެ

ދަރިވަރުން ލ.ގަމުގެ ގެސްޓްހައުސް ތަކަށާއި ގަމުގެ ޓޫރިސްޓް އެޓްރެކްޝަންސް 

ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• 	 2 ކެމްޕަހުގެ  މި  ޕްރޮގްރާމް  ޓްރޭނިން  ހިންގި  ލައިބްރަރީއިން  ސެންޓްރަލް 

ރިހުސާނާއާއި  އައިމިނަތު  ލައިބްރޭރިއަން  އ.  ކަމުގައިވާ  ލައިބްރަރީސްޓާފުން 

އަޙުމަދު އާމިރު ބައިވެރިވެ ޓްރޭނިން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ. 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓްރޭނިންގ ސެކްޝަން އާއި ގުޅިގެން އެޑްމިން ސްޓާފުންނަށް 	

ހިއުމަން  އެޕްސް،  )ގޫގްލް  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ޑިވޮލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އަދި ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގް( ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  ނަމަވެސް މިއިން 

އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް 2016 ގައި ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.

• ސަރުކާރުގެ 	 ހުރިހާ  ލ.އަތޮޅުގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަންގެ  އިންފޯމޭޝަން 

ތަމްރީން  އޮފިސަރުން  އިންފޯމޭޝަން  ބޭއްވި  އަމާޒުކޮށްގެން  މުއައްސަސާތަކަށް 

82 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މި ކެމްޕަހުގެ ސީނިޔަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ 

އަބްދުލް ރަޝިދު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

• ކޮމެޓީއެއް 	 ވަކިން  ސަބަބުން  މަދުވުމުގެ  އަދަދު  ސްޓާފުންގެ  ކެމްޕަހުގެ 

ނިންމިފައިވާނީ  ކަންކަން  އެންމެހާ  މުހިންމު  ނުވެއެވެ.  އައްޔަންކުރެވިފައެއް 

ސްޓާފް މީޓިންގްތައް ބޭއްވި، އެޑްމިން އަދި އެކެޑެމިކް ސްޓާފުނާއި މަޝްވަރާ 

ކުރެވިގެންނެވެ.    

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތްތައް 	

ލ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދެވި ކައުންސިލްތަށް މެދުވެރިކޮށް އެރަށެއްގެ 

ކުރިމަތިލުމުގެ  ކޯސްތަކަށް  އަދި  ފޮނުވުނެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އާންމުންނަށް 

ފުރުސަތު އޮތްކަން އެންގުމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބެނަރ ހަރުކުރެވުނެވެ. 

• ކޯސްތަކަށް އިއުލާކު ކުރެވިފައި ވާކަން  ފޭސް ބުކް އަދި ވައިބަރ ބޭނުންކޮށްގެން 	

ވީހާ ވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

• ކެމްޕަހުގެ ފަރާތުން ލ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް 	

ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދަތުރު ގައި ކޮންމެ ރަށެއްގެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި 

ބެލެވެރިންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުދެވި ހާއްސަކޮށް ގަމު 

ކެމްޕަހުގެ ކޯސްތަކުގެ ބްރޯޝަރތައް ބެހިފައި ވެއެވެ.

• ކުރިމަތިލާ 	 ކޯސްތަކަށް  ބައެއް  ކުރެވި  މަޝްވަރާ  ކައުންސިލްއާއި  އަތޮޅު 

ލިބޭނެ  ސްޕޮންސަރ  ކައުންސިލުން  ރަށު  ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ދަރިވަރުންނަށް 

އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދެވުނެވެ.

ހުރި  އަދި  ކަންކަން  ކުރެވުނު  ހާސިލު  ވަނައަހަރު   2016

ގޮންޖެހުން

• 2013 ވަނައަހަރު ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ގަމު ކައުންސިލުން 	

ދީފައިވާ އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ އެއްބަސްވުން އިތުރު ކުރުމަށް 

ޓަކައި ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން ލ.ގަމު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެގްރިމެންޓްގެ  އަހަރަށް   5 އިތުރު  ކުއްޔަކާނުލައި  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  މީގެ 

މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

• ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި 	 ކައުންސިލްގެ  ގޮތުން  ޙައްލުކުރުމުގެ  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ 

އިތުރު ޢިމާރާތެއް )2 ކްލާސް ރޫމާއި އޮފީސް ބައެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރި( 5 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި އިމާރާތުގައި 

އޮފީސް ޖާގައިގެ ގޮތުގައި ހުރި ބައި، ކުލާސް ރޫމަކަށް ބަދަލުކޮށް އިތުރު 3 

ނޑި،  ކްލާސްރޫމް ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.  މިތިން ކުލާހަށް ބޭނުންވާ ގޮ

ހޯދިފައިވެއެވެ.  ތަކެއްޗެއް  ހުރިހާ  ފަދަ  ޕްރޮޖެކްޓަރ  ބޯޑު،  ވައިޓް  މޭޒު، 

މި  އެކު  އެހީތެރިކަމާއި  ސްޓާފުންގެ  އޮފިސަރުންނާއި  ސެކިއުރިޓީ  ކެމްޕަހުގެ 

އިމާރާތުގައި ކެމްޕަހުގެ ބާ އިމާރާތުގައި ލެވިފައި ހުރި ކުލަ ލެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

އެހީތެރި  މާހިރުންގެ  ކަމާބެހޭ  މައްސަލަތައް  ކަރަންޓުގެ  ހުރި  އިމާރާތުގައި  މި 

ކަމާއި އެކު ހައްލުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި އިމާރާތުގެ ސަބަބުން ލ.ގަން ކެމްޕަހަށް 

ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމްގެ ދަތިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. 

• ޢިމާރާތުގެ 	 އައި  ހިންގަމުން  ކުރިން  ލެބް”  އާޓް  “ނާރސިންގ  ކެމްޕަހުގެ 

އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން އެ އެއްބަސްވުން އާކުރެވޭތޯ ކެމްޕަހުގެ ފަރާތުން އެކި 

އާކުރެވޭނެގޮތް  އެއްބަސްވުން  ނަމަވެސް  ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ގޮތްގޮތުން 

ނުވުމުން ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގައިވާ ބަޔަކަށް 3 އަހަރު 

ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން “ނަރސިންގ އާރޓް ލެބް” ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

• ކެމްޕަހުގެ ލެކްޗަރާއިން ތިއްބަވާ އޮފީސް ބައިގައި ކިއުބިކަލްސް ހެދި، ޕާޓިޝަން 	

ޖަހައި ލައިބްރަރީ ވަކިކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ލައިބްރަރީއަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 

އައު ފޮތް ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހޯދިފައި ވެއެވެ.

• ކްލާސްތައް 	 ތަކުގައި  ރޫމް  ކްލާސް  ކެމްޕަހުގެ  ސަބަބުން  ވުމުގެ  ހޫނުގަދަ 

 6 ކެމްޕަހުގެ  ގޮތުން  ޙައްލުކުރުމުގެ  އެކަން  ދަތިވެފައިވާތީ  ކުރިޔަށްގެންދަން 

ކްލާސް ރޫމެއްގައި އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހަރުކުރެވުނެވެ.

• މަތިން 	 އެދުމުގެ  އެފަރާތުގެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ބަދަހި  ގުޅުން  ހަމަދު ސުކޫލާއި 

ޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސުލް  އެގޮތުން  ދެވުނެވެ.  އެހީތެރިކަން  ކަންކަމުގައި  އެކި 

ގަމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ހަމަދު ސްކޫލަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވުމާއި 

ކުރި  ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން  އެކަމަށް  ސްޓާފުން  ކެމްޕަހުގެ  ގޮތުން  އަމަލީ  އެކު 

ހަފްތާ  ބައެއް  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެހީތެރިކަންދިންކަން  ކަންކަމުގައި 

ދަތިތަކެއް  ލިބުމުގައި  ބޭނުންވާއިރު،  ކްލާސްރޫމް  ހަމަދު ސްކޫލުން  ބަންދުގައި 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 83



ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

• އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެމަހުން އެއްމަހު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 	

ދިޔައީ  ވެގެން  ބައްދަލުވުންތައް  މި  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ކެމްޕަހުން  ތަކުގައި 

ރަނގަޅު  ވަރަށް  ލިބުނު  އުފެދުމަށް  ގުޅުމެއް  ގާތް  މުއައްސަސާތަކާއި  ގަމުގެ 

ފުރުސަތަކަށެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބޭނުނަވެފައިވާ 

ދާއިރާތައް ދެނެގަންނަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރެވި ކައުންސިލިންގް އަދި 

ޖަނާއިޒް ކޯސް މިކެމްޕަހުގައި ފެށިފައިވެއެވެ. 

• ލ.ގަމުގައި ކެމްޕަހުގެ ދާއިމީ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ރަޖިސްޓްރީ  	

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް:

• ބޭނުންވި 	 އެކަމަށް  ކުރެވި  ބައްދަލު  ފަހަރުމަތިން  އެކި  ކައުންސިލާއި  ގަމު 

ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބޭތޯ 

ލަފަޔާއި  އެބޭފުޅުންގެ  ކުރެވި  މަޝްވަރާ  ބޭފުޅުންނާއި  އިސް  ޔުނިވާރސިޓީގެ 

އިރުޝާދުގެ މަތިން ސީދާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި މުއާމަލާތު ކުރެވުނެވެ. 

• ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި ގަމު ކައުންސިލާއި ދެމެދު މެދުވެރިއެއްގެ  ގޮތުގައި 	

ގަމު  ހިނގައިގަނެ  މަސައްކަތް  މި  އޮތް  މަޑުޖެހިފައި  ކުރިން  މަސައްކަތްކޮށް 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނިމެންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

• ހައުސިންގ 	 ނިންމުމެއް  ފަހުގެ  އެންމެ  މިކަމުގައި  ލިބިފައިވާގޮތުން  މައުލޫމާތު 

މިނިސްޓްރީއަށް ނިންމޭ ވަރަށް ހުރިހާކަމެއް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

• ދަރިވަރުން 	 ތަކަށް  ކޯސް  ޓައިމް  ފުލް  ނެތުމުން  ދަނާލެއް  ކެމްޕަހުގައި  މި 

ހޯދުމަށް ދަތިވެއެވެ. އަދި ކެމްޕަހުގެ އޮފީސްބައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިކަން 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ގިނަ ކޯސްތަކަކީ ބްލޮކް މޯޑަށް ހިންގަމުންދާ ކޯސްތަކަކަށް 

ޖާގައެއް ނެތްކަން  ދަރިވަރުން ނަމާދުކުރާނެ  އަންހެން  ތެރޭގައި  ބްލޮކް  ވެފައި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

• ކެމްޕަހަށް 	 މި  އިމާރާތެއް  ދާއިމީ  ލިބޭނީ  ހައްލެއް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ފަދަ  މި 

ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މިސްރާބް

• ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް 	

ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. އަދި އިތުރު ފެކަލްޓީ )އެފް.އެސް.ސީ އަދި ބިޒްނަސް 

ސްކޫލް( ތަކުގެ ކޯސްތައް މި ކެމްޕަހުގައި ފެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް 

ކުރެވޭނެއެވެ.   

• ކެމްޕަހުން ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެހިދުމަތް 	

ދޭނެކަމެކެވެ.  އިސްކަމެއް  ހާއްސަ  ކެމްޕަހުން  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އަވަހަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްއާ ގުޅިގެން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް 

ބޭނުންވާ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

• ބޭނުންތެރި 	 ދަރިވަރުންނަށް  އެއިން  އުފައްދާ  ގޮތްޕެއް  ޔޫނިއަންގެ  ސްޓޫޑެންޓް 

ކަންތައްތަކެއް ފަހިކޮށްދެވުމަކީ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. 
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ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަންތަކުގެ 

ރިޕޯޓް
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ދަރިވަރުން ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި

ގްރެޖުއޭޓުންގެ އަދަދުތައް

Faculty of Arts

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

11018126Advanced•Certificate•in•Language•Use•(Male')1

---312Advanced•Certificate•in•Language•Use•(HDh.•Kulhudhuffushi)2

---541Advanced•Certificate•in•Language•Use•(L.•Gan)3

101660Advanced•Certificate•in•Language•Use•(GDh.•Thinadhoo)4

---15150Advanced•Certificate•in•Language•Use•(S.•Hithadhoo)5

11013112Advanced•Certificate•in•Library•and•information•services•(Male')6

110761Diploma•in•Journalism•(Male')7
---550Diploma•in•Library•and•Information•Services•(Male')8
1275291712Bachelor•of•Arts•in•Dhivehi•Language•(Male')9
---844Bachelor•of•Arts•in•Journalism•(Male')10

11029281Bachelor•of•Psychology•(Male')11

---19136Master•of•Dhivehi•Language•and•Culture•(Male')12

1711615712235Total

Faculty of Shari'ah & Law

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

981---Advanced•Certificate•in•Shariah•&•Law•(Male')1

22013103Diploma•in•Shariah•&•Law•(Male')2

11013112Diploma•in•Shariah•&•Law•(S.•Hithadhoo)3

312503218Bachelor•of•Shariah•Law•(Male')4

---101Masters•of•Arts•in•Shari'ah•&•Law•(Male')5

15123775324Total

Faculty of Science

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

523936Diploma•in•Information•Technology•(Male')1

101---Diploma•in•Information•Technology•(Hdh.Kulhudhuffushi)2

---202Diploma•in•Networking•(Male')3

10010826Bachelor•of•Information•Technology•(Male')4

606---Bachelor•of•Information•Technology•(S.Hithadhoo)5

2222019514Total
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 Faculty of Education

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

1578---Advanced•Certificate•in•Education•(Male')1

110660Diploma•in•Education•-•Early•Childhood•Education•(Male')2

---440Diploma•in•Education•-•Early•Childhood•Education•(S.•Hithadhoo)3

32124213Diploma•of•Teaching•Primary•(Male')4

10114104Diploma•of•Teaching•Primary•(HDh.•Kulhudhuffushi)5

---1183Diploma•of•Teaching•Primary•(L.•Gan)6

---29263Diploma•of•Teaching•Primary•(S.•Hithadhoo)7
---604119Diploma•of•Teaching-Primary•-•Dhivehi•/Islam•/Quruan•(Male')8

---734231Diploma•of•Teaching•Primary•-•Dhivehi•/Islam•/Quruan•(HDh.•Kulhudhuf-
fushi)9

110381721Diploma•of•Teaching•Primary•-•Dhivehi•/Islam•/Quruan•(L.•Gan)10

110291613Diploma•of•Teaching-Primary•-•Dhivehi•/Islam•/Quruan•(GDh.•Thinadhoo)11

---33267Diploma•of•Teaching•Primary•-•Dhivehi•/Islam•/Quruan•(S.•Hithadhoo)12
---281018Diploma•Teaching•Secondary•-•Dhivehi•Language•&•Literature)•(Male')13

---110Diploma•Teaching•Secondary•-•Dhivehi•Language•&•Literature)•(L.•Gan)14

110330Advanced•Diploma•of•Teaching•Primary•(Male')15

---220Advanced•Diploma•in•Teaching•Secondary•-•Dhivehi•Language•&•Literature•
(Male')16

110312Advanced•Diploma•in•Teaching•Secondary•(Male')17

22015150Bachelor•of•Teaching•Early•Childhood•Education•(Male')18

2020020182Bachelor•of•Teaching-Primary•(Male')19

---110Bachelor•of•Teaching•Primary•(GDh.•Thinadhoo)20

---220Bachelor•of•Teaching-Primary•(S.•Hithadhoo)21

871---Bachelor•of•Teaching-Primary•(L.•Gan)22

33011110Bachelor•of•Teaching-Primary•-•Dhivehi•/•Islam•/•Quruan•(Male')23

25223553817Bachelor•of•Teaching•Secondary•(Male')24

45387---Bachelor•of•Teaching•Secondary•-•Dhivehi•Language•&•Literature•(Male')25

11012111Bachelor•of•Arts•Teaching•English•as•a•Foreign•Language•(Male')26

---330Bachelor•of•Arts•Teaching•English•as•a•Foreign•Language•(S.•Hithadhoo)27

211440Bachelor•of•Education-Primary•(Male')28

---110Bachelor•of•Education-Primary•(S.•Hithadhoo)29

---330Bachelor•of•Education•Primary•-•Dhivehi•/•Islam•/•Quruan•(Male')30

541---Bachelor•of•Teaching•Secondary•(Mathematics)-•Male'31

871202Postgraduate•Diploma•in•Education-Dhivehi•(Male')32

963---Postgraduate•Diploma•in•Education-English•(Male')33

1394330Masters•of•Education•(Male')34

16513431490344146Total
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 Faculty of Health Sciences

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

17170981Advanced•Certificate•in•Counselling•(Male')1

---23230Advanced•Certificate•in•Nursing•(S.•Hithadhoo)2

---23230Advanced•Certificate•in•Nursing•(GDh.•Thinadhoo)3

20200---Advanced•Certificate•in•Nursing•(L.•Gan)4

110---Advanced•Certificate•in•Primary•Health•Care•(Male')5

2423122193Advanced•Certificate•in•Pharmacy•(Male')6

770---Advanced•Certificate•in•Pharmacy•(HDh.•Kulhudhuffushi)7
11011110Diploma•in•Counselling•(Male')8
14122110Diploma•in•Medical•Laboratory•Technology•(Male')9

4444045450Diploma•in•Nursing•(Male')10

---16160Diploma•in•Nursing•(HDh.•Kulhudhuffushi)11

---211Diploma•in•Nursing•(GDh.•Thinadhoo)12
---880Diploma•in•Nursing•(S.•Hithadhoo)13

14140---Diploma•in•Pharmacy•(Male')14

431541Diploma•in•Primary•Health•Care•(Male')15

550---Bachelor•of•Medical•Laboratory•Science•(Male')16

22015150Bachelor•of•Nursing•(Male')17

94519154Bachelor•of•Primary•Health•Care•(Male')18

330---Master•of•Nursing•(Male')19

431312Master•of•Public•Health•(Male')20

1691591020219012Total

Faculty of Islamic Studies

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

321880Certificate•3•in•Arabic•Language•(Male')1

220220Certificate•3•in•Arabic•Language•(HDh.•Kulhudhuffushi)2

---101Certificate•3•in•Arabic•Language•(L.•Gan)3

---431Certificate•3•in•Arabic•Language•(GDh.•Thinadhoo)4

---642Certificate•3•in•Arabic•Language•(S.•Hithadhoo)5

2201064Advance•Certificate•in•Islamic•Studies•(Male')6

---202Advance•Certificate•in•Islamic•Studies•(S.•Hithadhoo)7
---1183Bachelor•of•Islamic•Studies•(Male')•8
101826Bachelor•of•Islamic•Studies•(S.•Hithadhoo)•9

---20173Bachelor•of•Teaching•Islam•(Male')10

862725022Total
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Faculty of Hospitality and Tourism Studies

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

---101Certificate•3•Food•and•Beverage•Operations•(Male')1

---101Certificate•3•Food•and•Beverage•Operations•(HDh.•Kulhudhuffushi)2

514734Certificate•3•Front•Office•Operations•(Male')3

101404Certificate•3•Front•Office•Operations•(HDh.•Kulhudhuffushi)4

---110Certificate•3•Front•Office•Operations•(GDh.•Thinadhoo)5

101404Certificate•3•House•Keeping•Operations•(Male')6

---101Certificate•3•House•Keeping•Operations•(HDh.•Kulhudhuffushi)7
743312Certificate•3•in•Culinary•Arts•(Male')8
101202Certificate•3•in•Tour•Guiding•(Male')9

651110Certificate•3•Patisseries•(Male')10

761---Diploma•in•Tourism•Management•(Male')11

20515505Diploma•in•Hospitality•Management•(Male')12
---312BTEC•National•Diploma•in•Hospitality•(Male')13

---431BTEC•National•Diploma•in•Travel•and•Tourism•(Male')14

624716Bachelor•of•Business•in•Tourism•Management•(Male')15

110532Bachelor•of•Science•in•Hotel•and•Resort•Management•(Male')16

321---Bachelor•of•Science•in•Culinary•Arts•Management•(Male')17

312---Bachelor•of•Hospitality•Management•(Human•Resource)•-•Male'18

612734491435Total
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Center for Open Learning

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

422523Advanced•Certificate•in•Human•Resource•Management•(Male')1

---101Advanced•Certificate•in•Human•Resource•Management•(L.•Gan)2

220312Advanced•Certificate•in•Human•Resource•Management•(GDh.•Thinadhoo)3

---220Advanced•Certificate•in•Human•Resource•Management•(S.•Hithadhoo)4

110---Advanced•Certificate•in•Human•Resource•Management•(Gn.Fuvahmulah)5

101---Advanced•Certificate•in•Management•(Male')6

101101Diploma•in•School•Management•(Male')7
101---Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(K.Male')8
---972Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(N.•Kendhikulhudhoo)9

1011293Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(B.•Eydhafushi)10

---532Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(F.•Nilandhoo)11

330550Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(Dh.•Kudahuvadhoo)12
651422Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(Th.•Vilufushi)13

---1082Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(GA.•Villingili)14

---761Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(GN.•Fuvahmulah)15

101---Diploma•in•Teaching•Primary•-•English•(R•.Dhuvaafaru)16

110281315Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(N.•Kendhikulhudhoo)17

---593623Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(R•.Dhuvaafaru)18

---291712Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(B.•Eydhafushi)19

41316142Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(Lh.•Naifaru)20

---862Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(V.•Felidhoo)21

---1275Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(M.•Muli)22

---1596Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(F.•Nilandhoo)23

---1688Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(Dh.•Kudahuvadhoo)24

---19712Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(Th.•Vilufushi)25

---1495Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(GA.•Villingili)26

---17107Diploma•in•Teaching•Primary•-•Islam/Dhivehi/Quran•(Gn.•Fuvahmulah)27

110261115Diploma•in•Teaching•Dhivehi•Language•(Male')28

---110Diploma•in•Teaching•Dhivehi•Language•(GDh.•Thinadhoo)29

---110Diploma•in•Teaching•Dhivehi•Language•(S.•Hithadhoo)30

211642Diploma•in•Teaching•Islam•(Male'•)31

110---Diploma•in•Teaching•Islam•(Gdh.Thinadhoo)32

---202Diploma•in•Teaching•Islam•(HD.•Kulhudhuffushi•)33

660220Diploma•in•Early•Childhood•Education•(Male')34

---110Diploma•in•Early•Childhood•Education•(S.Hithadhoo)35

312---Diploma•in•Judicial•Administration•(Male')36

101---Diploma•in•Judicial•Administration•(Hdh.Kulhudhuffushi)37

---110Post•Graduate•Certificate•in•Education•(Male')38

---321Master•of•Arts•in•Social•Policy•(Male')39

558418140340204136Total
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Faculty of Engineering and Technology

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

---404Certificate•3•in•Electrotechnical•Technology•(Male')1

---202Certificate•3•in•Electrotechnical•Technology•(S.•Hithadhoo)2

---101Certificate•3•in•Engine•Repair•and•Maintenance•(HDh.•Kulhudhuffushi)3

---505Advanced•Certificate•in•Electrical•and•Electronics•Engineering•(S.•Hithad-
hoo)4

---12012Total

MNU Business School

Term IITerm I

TotalFMTotalFMCourse#

---110Advanced•Certificate•in•Management•(Male')1

118312102Diploma•in•Business•(Male')2

---110Diploma•in•Business•(HDh.•Kulhudhuffushi)3

201371183Bachelor•of•Accounting•and•Finance•(Male')4

86218117Bachelor•of•Business•(Male')5

1284---Bachelor•of•Business•(Hdh.Kulhudhuffushi)6

321---Bachelor•of•Marketing•(Male')7
752211Bachelor•of•Human•Resource•Management•(Male')8
614219453213Total
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ރިސާރޗު  ސެންޓަރު

2016 ވަނަ އަހަރު ރިސާރޗް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ރިސާރޗްގެ 

ދާއިރާއިން އިލްމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ވަނީ 

ކޮށްފައެވެ.

ޢިލްމީ ފޯވަހި ސެމިނާރ ސިލްސިލާ: 

2013 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ ޢިލްމީ ފޯވަހި ސެމިނާރ ސިލްސިލާ 2016 ވަނަ 

އަހަރު ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސިލްސިލާގެ އަމާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގައި 

ގޮތުން  ބެހޭ  މައްސަލަތަކާއި  ޤައުމީ  މުހިއްމު  އިތުރުކޮށް  ހުނަރުވެރިކަން  ޢިލްމީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިތުރުކުރުމެވެ.  ޝައުޤުވެރިކަން  ޢިލްމީ  އަދި  ނެރުމާއި  ޚިޔާލުތައް 

ފާއިތުވި  ސިލްސިލާގައި  މި  ހުށަހަޅާއިދޭ  ތަކުން  ސެންޓަރު  އަދި  ފެކަލްޓީ  އެކިއެކި 

އަހަރު 10 ސެމިނާރ ބޭއްވިއެވެ. މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސެމިނާރތަކުގެ 

ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ  ވަނީއެވެ. 

މަޢުޟޫއުފެކަލްޓީ

ޢުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ އުނގެނުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން ސެންޓަރ ފޯ އޯޕަން ލާރނިންގ

މާލެ-ހުޅުމާލެ ލިންކް ބްރިޖް: ތަޞައްވަރަކުން ޙަޤީޤަތަކަށްފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ

ސައިންސް އުގެނުމާއި އުގަންނައި ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަންފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

"ހިޖާމާޖެހުން ދީނީ އަދި ސިއްޙީނަޒަރަކުން"ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް  އެކަށޭނަ ތަޢުލީމާއި ހޭލުންތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

ރާއްޖޭގެ އީ.އައި.އޭ ނިޒާމު: ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭތަ؟ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް

އިޖްތިމާއީ މީޑިއާގެ ސަބަބުން ކެއިންބުއިމުގެ ސަޤާފަތަށް ކުރާ އަސަރުފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

ގެދޮރުވެރިވުމުގައި އިސްލާމީ ފައިނޭންސް ގެ ދައުރުއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

މަސްތުން ސާފުވެ ތިބުމުގެ ރާސްތާ : އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުގެ ދައުރުފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އަދި ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިއާ އެންޑް ލޯ

މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު މަތިކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުން:

ކުރުމުގެ  އިތުރު  މަޢުލޫމާތު  މަތިކުރުމާއި  ހުނަރުތައް  ދިރާސާކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ގޮތުން 2 ޕްރޮގްރާމެއް ފާއިތުވި އަހަރު ހިންގާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ 

ކެމްޕަހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިރާސާ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ މަސައްކަތު 

އެސް.ޕީ.އެސް.އެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  މާލޭގައި  ބައްދަލުވުމަކާއި 

ވާރކްޝޮޕެއް ހިންގިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޖާނަލް އޮފް ރިސާރޗް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސާރޗް ޖާރނަލްގެ ހަތަރުވަނަ ވޮލިއުމް ނޮވެމްބަރ 2016 ގައި 

ނެރެފައިވެއެވެ. މި އަދަދުގައި  ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ 3 ލިޔުމެއް 

ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސްޕޮންސަރ 

ކޮށްގެން ނެރެވިފައިވާ ހާއްސަ އަދަދެކެވެ. މި އަދަދުގައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ލިޔުންތައް 

ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ “ސައުތު އޭޝިޔާގައި ޓެރަރިޒަމް” މި މަޢުލޫއަށެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ކްލިނިކް:

ގްރާންޓަށް  ވިދިގެން  ކުރެވުމާ  އިޢުލާނު  ގުރާންޓަށް  ރިސަރޗް  ބުރަށް  ފުރަތަމަ 

ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓް ޕްރޮޕޯސަލް ލިޔުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 

ހުށަހަޅާ  ގްރާންޓަށް  ކްލިނިކުގައި  މި  ހިންގުނެވެ.  ކްލިނިކެއް  ޕްރޮޕޯސަލް  ގޮތުން 

ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރުން މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިންނަށް ޕްރޮޕޯސަލް ލިޔުމުގައި އިރުޝާދު 

ދެވުނެވެ. އަދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށް ބިނާ ކުރުވަނިވި ފާޑު ކިޔުން ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި 

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އެހީވެދެވުނެވެ.

ރިސާރޗާސް ލަންޗު:

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން 

އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރާސާ މުވައްޒަފުންނާ ރަޙްމަތްތެރި މާޙައުލެއްގައި ޙިއްސާކޮށްލުމުގެ 

ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސެޕްޓެންބަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފޮއި ދުވަހެއްގައި 

 4 މިގޮތުން  އަހަރު  ވަނަ   2016 ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ލަންޗް  ރިސާރޗަރސް 

ފަރާތަކުން ރިސާރޗަރސް ލަންޗުގައި ހުށަހަޅާދީފައިވެއެވެ.

ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް:

2016 ވަނަ އަހަރުގައި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރު 3 ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށް 2 

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތްފަށާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއާއި 

ގުޅިގެން ހިންގޭ 2 ޕްރޮޖެކްޓެއްގައެވެ.

ރިސާރޗް އެހީ:

2016 ވަނަ އަހަރުގައި ޔުނިވަރސިޓީން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްއާ 

މުވައްޒަފުން  މަރުކަޒުގެ  ރިސާރޗް  ވާރކްޝޮޕްގައި  ރިސާރޗް  ހިންގި  ގުޅިގެން 

ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުމުގައިބައިވެރިވިއެވެ.

އެނުއަލް ރިސާރޗް ރިޕޯރޓް:

2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ޔުނިވަރިސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ 

ފަރުމާކޮށް  ރިޕޯރޓެއް  ރިސާރޗް  އެނުއަލް  ހިމެނޭގޮތަށް  ދިރާސާތައް  ކޮށްފައިވާ 

ނެރެވުނެވެ. 

92 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓް

އެމް.އެން.ޔޫ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް

 24 ދެވޭނީ  ސްކޮލަރޝިޕް  މި  ހުޅުވާލެވޭ  އެއްފަހަރު  ސެމިސްޓަރަކު  ކޮންމެ 

ދަރިވަރުންނަށެވެ. އެއީ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ބައިން 2 ދަރިވަރުން، 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ބައިން 2 ދަރިވަރުން އަދި ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ 

ކުރުމުގެ ބައިން 20 ދަރިވަރުންނަށެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ 

ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލައިކޮށްފައިވަނީ 168 ދަރިވަރުންނެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލައިކޮށްފައިވަނީ 69 

ދަރިވަރުންނެވެ. މިސެމިސްޓަރގައި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވިފައިވަނީ 24 ދަރިވަރަކަށެވެ.

އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ޖިމް ކުލާސްތައް 

2016 ވަނަ އަހަރު 52 ދަރިވަރުން / މުވައްޒަފުން ވަނީ ޖިމްގެ ޙިދްމަތައް އެދި ފޯމް 

ހުށަހަޅާފައެވެ.  ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ދެޖިންސް ވަކިން ހަފުތާއަކު ކޮންމެ ބަޔަކަށް 

ތިން ދުވަހު، ފިރިހެން ދަރިވަރުން / މުވައްޒަފުން ދުވާލަކު ތިން ގަޑިއާއި އަންހެން 

ދަރިވަރުން / މުވައްޒަފުން އެއް ގަޑި ނަގާފައި ވެއެވެ.

ޖަޕާން ސާރކް ޖެނެސިސް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަރިވަރަކު   12 ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2016 ޕްރޮގްރާމުގައި  ޖެނެސިސް  ސާރކް 

ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ވަނީ ދެފަހަރަކު މަތިން 2016 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައެވެ. 

ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް އޮތީ ޖަނަވަރީގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައިވަނީ މާރޗް 

ހަމަހަމަކޮށް  ފެކަލްޓީތަކަށް  ބަލާފައިވަނީ  ހޮވުމުގައި  ދަރިވަރުން  އަށެވެ.   18  – 9

ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ޖިންސް ހަމަހަމަކުރުމާއި އަދި މަތީ އަހަރުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ މަތި 

ކުދިންނަށެވެ. 

ލާރނިންގް ސްމާރޓް ޕްރޮގްރާމް އަދި ޓިއުޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް

މިއީ، ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ގައިވެސް އަލަށް ޔުނިވަރސިޓިއާއި ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް 

ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި އިޖްތިމާއީ ވެއްޓަށް ދަރިވަރުން ހުޅުވާލުމާ 

އައި. ކުރާ  ބޭނުން  ޔުނިވަރސިޓިގައި  ތަކާއި،  ދިނުމުގެ ސެޝަން  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ 

ސީ.ޓީ ޕްރޮގްރާމް ތަކާބެހޭ ސެޝަން ތަކާއި އުގެނުމުގެ ހުނަރުތަކާ ގުޅޭ ސެޝަންތައް 

މީގެ  ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  ސެޝަން   21 އަހަރު  ވަނަ   2016 މިގޮތުން  ބޭއްވެއެވެ. 

އިތުރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރއިން ފެށިގެން ސްޓޫޑަންޓް ޓިއުޓަރިންގ 

އެހީ  ޓިއުޓަރިންގެ  މާއްދާތަކުން  އެކި  ވަނީ  ދަރަވަރަކަށް   40 ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ 

ދެވިފައެވެ.

ކެރިއަރގައިޑަންސް

ހޯދާފައިވަނީ  ކުދިން  ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ އެހީ  ކެރިއަރގައިޑަންސްގެ 

ފޯނުންގުޅައިގެންނެވެ.

ކައުންސެލިންގް

ދެވެއެވެ.  ޚިދުމަތް  ކައުންސެލިންގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ކުރިމަތިވާ  މައްސަލަތައް  ތަފާތު 

ސީދާ އެކަމަށް މުވައްޒަފަކު ނެތުމުން އެޚިދުމަތް މާބޮޑަށް ހިންގިފައި ނުވިނަމަވެސް، 

15 ދަރިވަރަކަށް ކައުންސެލިންގެ އެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.

ރޑް  ޕާސްވާ ސަރވިސްގެ  ސެލްފް  އީމެލްއާއި  ސްޓޫޑެންޓް 

ދޫކުރުން

ދޫކުރުމުގެ  ރޑް  ޕާސްވާ ސާރވިސްގެ  ސެލްފް  އީމެލްއާއި  ސްޓޫޑެން  ދަރިވަރުންނަށް 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ 6558 ކުދިންގެ 

މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ބޭނުން  އަދި  ރަނގަޅުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ރޑް  ޕާސްވާ

ދަރިވަރުންނަށް ފޯނުންނާއި އައުމުން ދެވުނެވެ.

ދަނާލަށް ކުދިން ހޮވުން

މަޖްދުއްދީން ދަނާލުގެ ޖާގައަށް އެދި 2016 ގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގައި 227 ކުދިން 

މިންވަރުން،  އޮތް  ޖާގަ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ކުދިން  ވަނަ ޓާރމުގައި 199  އަދި 2 
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އެމް.އެން.ޔޫ ގެ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ވަނީ  އިން  ސަރވިސަސް  ސަޕޯރޓް  ސްޓޫޑަންޓް  އިވެންޓްތަކުގައި  މިވާ  ތިރީގައި 

ބައިވެރިވެފައެވެ.

• ޔޫތް ޗެލެންޖް	

• އިސްލާމިކް ފެއަރ	

• ކޮފީ ނައިޓް	

• ޓީ ޓައިމް އެޓް އެމް.އެން.ޔޫ	

• އަސަރީ ފެއަރ	

ފޮރިން ސްޓޫޑަންޓްސް

2016 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަން ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

ދެދަރިވަރެއްގެ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން، ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން، އަދި އެކޮމަޑޭޝަންގެ 

މަސައްކަތް ވަނީ ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސް އިން ކުރެވިފައެވެ.

ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަންގެ ހަރަކާތްތައް

2016 ވަނަ އަހަރު ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަން އިން ތަފާތު ހަރަކާތުތަށް ހިންގާފާވެއެވެ. 

މިހަރަކާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

• ޤައުމީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް 	

• ފެކަލްޓީ ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް	

• ފެކަލްޓީ ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް )ފިރިހެން(	

• ފެކަލްޓީ ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް )އަންހެން(	

• ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް )އަންހެން/	

ފިރިހެން(

• ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ބާސްކެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް	

• ފެކަލްޓީ ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ބަހުސް މުބާރާތް	

• ރޭޑިއޯ ބަހުސް މުބާރާތް	

• ލިޓަސް އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ	

• ޢިލްމް ޓޯކް 2016	

• އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫ ޚުތުބާ ކިޔުމުގެ މުބާރާތް 	
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އެގްޒާމް ޑިޕާޓްމަންޓް

ތަޢާރަފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ހުރިހާ އިމްތިހާންތައް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް 

ހިންގުމުގެ މަގްސަދުގައި، އެގްޒެމިނޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އަލަށް އުފެއްދީ 2016 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އެޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީތަކާއި 

ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް  އިމްތިހާންތައް  ފައިނަލް  ސެންޓަރުތަކުގެ 

ބޭއްވީވެސް ހަމަ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިނިސްޓްރީ  އިތުރުން،  އިމްތިހާންތަކުގެ  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

ފަރާތުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ގެންދަވާ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން  ދަށުން  ހެލްތުގެ  އޮފް 

ލައިސަންސިންގ އިމްތިހާނުތައްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ މެދުވެރިކޮށް 

މަތީން  އެދުމުގެ  ފަރާތެއްގެ  އަމިއްލަ  އަދި  ބޭއްވުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2016

އިމްތިހާނުތައްވެސް  ދަރިވަރެއްގެ  ގެންދިޔަ  ކިޔަވަމުން  ކޮލެޖަކުން  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފާއިތުވި އަހަރު ބޭއްވުނެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ މިއިމްތިހާނުތަކާބެހޭ ތަފްސީލެވެ.

ރީސިޓް  އިމްތިހާންތަކާއި  ޓާރމް  ފައިނަލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އިމްތިހާންތައް

އެގްޒެމިނޭޝަން  އުފެއްދި  އަލަށް  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަކުގެ  ސެންޓަރު  ފެކަލްޓީތަކާއި  ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަށުން  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ފައިނަލް އިމްތިހާންތައް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވީ 2016 ވަނަ 

އަހަރުގެ މެއި/ޖޫން މަހުގައި ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، 

ސްޓަޑީޒްގެ  މެރިޓައިމް  ފޯރ  ސެންޓަރ  އިމްތިހާނާއި،  ރީސިޓް  ޓަރމްގެ  ފުރަތަމަ 

އިމްތިހާންތަކާއި، ދެވަނަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާންވެސް ބޭއްވުނެވެ.

އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ 4  ބޭއްވީ މާލެގެ  އިމްތިހާން  ފައިނަލް  ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ 

ކެމްޕަހާއި 12 އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރުގައެވެ. އެތަންތަނަކީ:

ކެމްޕަސްތަކަކީ:

• ގަން ކެމްޕަސް	

• ހިތަދޫ ކެމްޕަސް	

• ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް	

• ތިނަދޫ ކެމްޕަސް	

އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރުތަކަކީ:

• ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ރ.ދުވާފަރު އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ބ.އޭދަފުށި އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ފ.ނިލަންދޫ އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ދ.ކުޑަހުވަދޫ އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ތ.ތިމަރަފުށި އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ގއ.ވިލިނގިލި އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ޏ.ފުވައްމުލަކު އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ޅ.ނައިފަރު އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ށ.މިލަންދޫ އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• ހއ.ދިއްދޫ އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

• އދ.މަހިބަދޫ އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރ	

ފާރދަރ  ފޯރ  އިންގްލިޝް  ހިންގި  ލާރނިންގުން  އޯޕަން  ފޯރ  ސެންޓަރ  އަދި، 

ފައިނަލް  ޓާރމްގެ  ދެވަނަ  ޓަރމާއި  ފުރަތަމަ  އިމްތިހާންތައްވެސް  ކޯހުގެ  ސްޓަޑީޒް 

އިމްތިހާނާއެކު މާލެއާއި ކެމްޕަސްތަކުގެ އިތުރުން އީ.އެފް.އެސް ސެންޓަރުތައް ކަމަށްވާ 

ނިލަންދޫ އާއި ވިލިފުށީގައި ބޭއްވުނެވެ.

ރީސިޓް  އީ.އެފް.އެސްގެ  ކެމްޕަހުގައެވެ.   4 މާލެއާއި  ބޭއްވީ  އިމްތިހާނުތައް  ރީސިޓް 

ސެންޓަރުތަކުގައި  އީ.އެފް.އެސް  އިތުރުން  ކެމްޕަސްތަކުގެ  މާލެއާއި،  އިމްތިހާންތައް 

ބޭއްވުނެވެ.

މާލޭގައި އިމްތިހާންތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރީ ފެކަލްޓީތަކުގެ ބޮޑެތި ހޯލްތަކާއި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކުރެއްވީ  އިންވިޖިލޭޓް  އިމްތިހާންތައް  ކްލާސްރޫމްތަކެވެ. 

ކުރެއްވީ  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  އިންވިޖިލޭޓަރުންގެ  ޗީފް  އަދި  ސްޓާފުންނެވެ. 

ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނެވެ. 

ޗީފް އިންވިޖިލޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރުތަކުގައި އިމްތިހާން ހިންގެވުމަށް 

ވަޑައިގެންނެވީ ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގ އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 

އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފެކަލްޓީތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތާގުޅިގެން 

ވޮލަންޓިއަރ ކުރެއްވި އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ޓަރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނާއި ރީސިޓް އިމްތިހާން

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭއްވީ  އިމްތިހާން  ފައިނަލް  ގެ  ޓާރމް  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ދިރާސީ 

އެއީ  ތާރީޙްގައެވެ.  ކަޑައަޅާފައިވާ  ކަލަންޑަރގައި  އެކަޑެމިކް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016

22 މެއި 2016 އިން ފެށިގެން 04 ޖޫން 2016 ގެ ނިޔަލަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު 

އިމްތިހާންތައް ޝެޑިއުލް  ރޭގަޑު(  އަދި  މެންދުރުފަސް  )ހެދުނު،  ދަންފަޅިއަށް  ތިން 

ކުރެވިގެންނެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 95



ކުރުމުން  ސެންޓްރަލައިޒް  އަލަށް  އެގްޒޭމް  އިމްތިހާނަށްފަހު  ޓާރމްގެ  ފުރަތަމަ 

ދުވަހު  ވަނަ  ޖޫން 2016  ކުރުމަށްޓަކައި 15  ރިވިއު  މަސައްކަތްތައް  އިމްތިހާނުގެ 

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  އެގްޒެމިނޭޝަން  މަންދޫބުންނާއި  ސެންޓަރުތަކުގެ  ފެކަލްޓީތަކާއި 

ފަވާޒް  ޢަލީ  ޑރ.  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޔުނިވަރިސޓީގެ  އެކު  މުވައްޒަފުންނާއި 

ޝަރީފް ބައްދުލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. އެގްޒެމިނޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ގޮތުގައި އޭރުތިއްބެވީ އެގްޒެމިނޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެކްޓިންގ ހެޑް އަލްފާޟިލާ 

އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ  އެޑްނިމިސްޓްރޭޓިވް  ސީނިއަރ  އަޙްމަދާއި،  ނާދިޔާ 

ފާހަގަ  ކުރުމުން  ސެންޓްރަލައިޒް  އެގްޒޭމް  މިބައްދަލުވުމުގައި  ނިމާލާއެވެ.  އާމިނަތު 

އެގްޒޭމް  ހަމައެއާއުކު،  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  ރިއާޔަތް  ރަގަޅުކަންތައްތަކަށް  ކުރެވުނު 

ސެންޓަރުތަކުން  ފެކަލްޓީތަކާއި  ކަންތައްތަކާއި  ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ  ޑިޕާރޓްމަންޓުން 

މައުލޫމާތާއި ސުވާލުކަރުދާސްތައް ފޮނުއްވުމުގައި ސަމާލުކަން ދެއްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ތަފްސީލްކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން ތަފާތު ފެކަލްޓީތަކުގައި އެއްސަބްޖެކްޓް 

ކޯޑުގެ ދަށުން ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކެއް ހުރުމާއެކު މިމާއްދާތަކަށް ކޮންމެ ފެކަލްޓީއަކުން 

ވަކި ޕޭޕަރެއް ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ އިމްތިހާނުގައި ދީފައިވާތީ، ދެވަނަ ޓާރމް އިމްތިހާނަށް 

އެއްސަބްޖެކްޓް ކޯޑުގެ ދަށުން ހުންނަ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް، ތަފާތު ފެކަލްޓީ ތަކުގައި 

ކިޔަވައިދިން ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެއް އިމްތިހާން ޕޭޕަރު ދިނުމަށް އެންގެވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ރީސިޓް އިމްތިހާން ބޭއްވީ 22 ޖޫން 2016 އިން ފެށިގެން 25 

ޖޫން 2016 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  

އިމްތިހާނުގައި  ރީސިޓް  އިމްތިހާނާއި  ފައިނަލް  ޓާރމްގެ  ފުރަތަމަ  ތިރީގައިއެވަނީ 

ފެކަލްޓީތަކުންނާއި ސެންޓަރުތަކުން ޕޭޕަރުތައް ބޭއްވި އަދަދުތައް އެގޭ ތާވަލެކެވެ.

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ
ފައިނަލް އިމްތިހާން

)ޕޭޕަރުގެ އަދަދު(

ރިސިޓް އިމްތިހާން

)ޕޭޕަރުގެ އަދަދު(

280ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

4815ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގް

6718ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް 

11228ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 

408ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ 

10465ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް 

8327ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

7225ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

5118ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް

3825ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

4435އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ދެވަނަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާން

ދެވަނަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާން ބޭއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރގައި 

ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް 6 ނޮވެންބަރު 2016 އިން ފެށިގެން 19 ނޮވެންބަރު 

2016 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އިމްތިހާންތައް ބޭއްވީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 3 

ދަންފަޅިއަށް )ހެދުނު، މެންދުރުފަސް އަދި ރޭގަޑަށް( ޝެޑިއުލް ކުރެވިގެންނެވެ. ހުކުރު 

ދުވަހު އިމްތިހާން ބޭއްވީ 2 ދަންފަޅިއަށް )މެންދުރުފަހާއި ރޭގަޑަށް( ބަހާލައިގެންނެވެ. 

އައުޓް-ރީޗް ސެންޓަރުތަކުގެ ހުރިހާ އިމްތިހާންތަކެއް ބޭއްވީ 17، 18، 19 ނޮވެންބަރު 

2016، މި 3 ދުވަހުއެވެ. 

މީގެ  ބޭއްވިއެވެ.  ފޭފަރު   667 ޖުމްލަ  ތަކުން  ފެކަލްޓީ  ހުރިހާ  ޓާރމްގައި  ދެވަނަ 

ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ
ފައިނަލް އިމްތިހާން

)ޕޭޕަރުގެ އަދަދު(

33ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސުޓަޑީޒް

38ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގް 

58ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް 

105ފެކަލްޓީ އޮފް ޢެޑިއުކޭޝަން 

39ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ 

108ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް 

82ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސުޓަޑީޒް

78ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސުޓްޑީޒް

40ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް

41ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

45އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލް
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ތަކުގައި  ފެކަލްޓީ  ތަފާތު  ކޯޑުގައި  ސަބްޖެކްޓް  އެއް  އިމްތިހާނުގައި  ޓަރމް  ދެވަނަ 

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް އެއް ޕޭޕަރު ދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، 2 

މޮޑިއުލް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މޮޑިއުލަކަށް ދެވުނީ އެއް ޕޭޕަރެކެވެ.

ކުރެއްވި  އިންވިޖިލޭޓް  އިމްތިހާނުތައް  މާލޭގެ  އިމްތިހާނަށްފަހު  ޓާރމް  ދެވަނަ 

ގަވާއިދުން  ޑިއުޓީއަށް  އިންވިޖިލޭޝަން  ތެރެއިން  ސްޓާފުންގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ހާޟިރުވެ އެކަމަށް ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން އެންމެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި 10 

އިންވިޖިލޭޓަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ހަވާލުކުރެވުނެވެ. މިލިޔުން ހަވާލުކުރެވުނީ 01 

ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި ބޭއްވި ސެޓްފިކެޓް އެވޯޑިންގ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ އިމްތިހާންތައް

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ސެޓްފިކެޓް 4 އިން މެރިން އޮފަރޭޝަންސްގެ 

ފައިނަލް އިމްތިހާން 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 އިން ފެށިގެން 5 އޮކްޓޫބަރު 2016 

ސެންޓްރަލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭއްވީ  މިއިމްތިހާންތައް  ބޭއްވުނެވެ.  ނިޔަލަށް  ގެ 

އެޑްނިމިސްޓްރޭޝަން ބިލްޑިންގ ގެ ކްލާސްރޫމް ތަކުގައެވެ.

 27 ފެށިގެން  އިން   2016 އޮކްޓޫބަރު   24 ބޭއްވީ  އިމްތިހާން  ރީސިޓް  މިކޯހުގެ 

އޮކްޓޫބަރު 2016 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ރީސިޓް އިމްތިހާނުގެ ފުރަތަމަ ޕޭޕަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޕޭޕަރުތައް  އެހެން  ބޭއްވުމަށްފަހު،  ބިލްޑިންގގައި  އެޑްނިމިސްޓްރޭޝަން  ސެންޓްރަލް 

ބޭއްވީ ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް )ކ.ވިލިނގިލި( ގައެވެ.

ލައިސަންސިންގ  ބޭއްވި  މެދުވެރިކޮށް  ޔުނިވަރސިޓީ 

އިމްތިހާނުތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކައުންސިލްތަކުން ތަފާތު 3 ލައިސަންސިންގ އިމްތިހާނެއް 

2016 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިއިމްތިހާންތަކަކީ 

ކޮމްޕިއުޓަރ-ބޭސްޑް އިމްތިހާންތަކެއްކަމުން އިމްތިހާންތައް ބޭއްވިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ސެންޓްރަލް އެޑްނިމިސްޓްރޭޝަންގެ ލެވަލް 3 އާއި 4 ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްތަކުގައެވެ. 

ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ތައްޔާރުކޮށް  ކަރުދާސް  ނަތީޖާ  މިއިމްތިހާންތަކުގެ 

އިމްތިހާން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. އަދި 

ނަތީޖާ ކަރުދާސްތަކުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ ކައުންސިލްތަކަށް އީމެއިލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި 

އިމްތިހާންތަކާބެހޭ ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

މެޑިކަލް ލައިސަންސިންގ އެގްޒޭމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ގެ ފަރާތުން 

ބާއްވާ މެޑިކަލް ލައިސަންސިންގ އެގްޒޭމް ޔުނިވަރިސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވަން ފެށީ 

10 އޭޕްރިލް 2016 ގައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ 

މަހަކު އެއްފަހަރު މިއިމްތިހާން ޝެޑިއުލް ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ކޮމްޕިޓެންސީ އެގްޒޭމް ފޮރ ފާރމަސީ އެސިސްޓެންޓްސް

ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ހެލްތް  އެލައިޑް  މޯލްޑިވްސް  ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެސިސްޓެންޓްސް،  ފާރމަސީ  ފޮރ  އެގްޒޭމް  ކޮމްޕިޓެންސީ  ކުރެއްވި  އިންތިޒާމް 

ޔުނިވަރިސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ފުރަތަމަ ބޭއްވީ 20 އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައެވެ. އެއަށްފަހު 

ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ބަހާލައިގެން  ތާވަލްކޮށް  އަހަރުތެރެއަށް  މިއެގްޒޭމްވެސް 

ހަމަޖެހުނެވެ. އެގޮތުގެމަތީން ފާއިތިވު އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އިތުރު އިމްތިހާނެއް 

ބޭއްވުނެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު މިއިމްތިހާނު ބޭއްވި ތާރީޚްތަކާއި 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދެވެ.

އިމްތިހާން ބޭއްވި ތާރީޅް
އިމްތިހާނުގައި ރަޖިސްޓްރީވި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު

އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

އަދަދު

102621 އޭޕްރީލް 2016

132924 ޖޫން 2016

102622 އޮގަސްޓް 2016

216050 ސެޕްޓެންބަރ 2016

2297 ސެޕްޓެންބަރ 2016

123128 އޮކްޓޫބަރ 2016

133129 އޮކްޓޫބަރ 2016

233225 ނޮވެމްބަރ 2016

242632 ނޮވެމްބަރ 2016

އިމްތިހާން ބޭއްވި ތާރީޅް

އިމްތިހާނުގައި 

ރަޖިސްޓްރީވި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު

އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު

202019  އޮކްޓޫބަރ  2016

231412  ނޮވެމްބަރ  2016
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ކޮމްޕިޓެންސީ އެގްޒޭމް ފޮރ ނާރސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލްގެ 

ނަރުހުންނަށް  ނަމުގައި  ގެ  ނާރސަސް،  ފޮރ  އެގްޒޭމް  ކޮމްޕިޓެންސީ  ފަރާތުން 

ޔުނިވަރިސިޓީ  އިމްތިހާނެއް  ޕައިލެޓް  ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި  އިމްތިހާން  ތައްޔާރުކުރި 

މެދުވެރިކޮށް 20 އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި ބޭއްވިއެވެ. މިއިމްތިހާނުގައި ރަޖިސްޓްރީ 

ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.   33 ކުރީ  ފުރިހަމަ  އިމްތިހާން  ތެރެއިން  ނަރުހުންގެ   39 ކުރި 

އެއަށްފަހު މިއިމްތިހާން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް ފަށާ ކުރިޔަށް 

ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހުނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި އެހެނިހެން އިމްތިހާންތައް

އަމިއްލަ  އަހަރު  ވަނަ   2016 އިތުރުން  އިމްތިހާނުތަކުގެ  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި 

ފަރާތެއްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން އެފަރާތަށް އިމްތިހާން ބާއްވައި ދެވުނެވެ. އެއީ 

ގެންދެވި  ކިޔަވަމުން  ކޮލެޖްގައި  ކޮމިއުނިޓީ  ޕޯޓްލޭންޑް  ގެ  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓަޑް 

ބިދޭސީ ދަރިވަރެއްގެ )މިސް. މަރީނާ އާސިމް ޝޮފަރ( ކޮލެޖްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނެވެ. 

ކޮމިއުނިޓީ  ޕޯޓްލޭންޑް  ގުޅިގެން  އެދިވަޑައިގަތުމާއި  ދަރިވަރު  ބޭއްވުމަށް  މިއިމްތިހާން 

ކޮލެޖާއި މުއާމަލާތު ކުރުމަށް ފަހު 24 އޮކްޓޫބަރު 2016 އާއި 12 ޑިސެމްބަރު 2016 

ޖަވާބު  ޕޭޕަރާއި  އެގްޒޭމް  ދަރިވަރުގެ  ބޭއްވުނެވެ.  އިމްތިހާނުތައް  މިދަރިވަރުގެ  ގައި 

ކަރުދާސް ފޮނުވީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ނިންމުން

އެގްޒެމީނޭޝަން  އަހަރު  ވަނަ   2016 ޔުނިވަރސިޓީގައި  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިމްތިހާނުތައް  ޓާރމް  ސެންޓަރުތަކުގެ  ފެކަލްޓީތަކާއި  އުފައްދައި،  ޑިޕާރޓްމަންޓެއް 

ސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ އިމްތިހާން ބޭއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 

މެއި/ޖޫން މަހުގައި ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނެވެ. މިއިމްތިހާނަށްފަހު ރިވިއު 

ޖެހޭ  ރަގަޅުކުރަން  އޮތްތަނުގައި  ކުރިޔަށް  ބާއްވައި  މެނޭޖްމަންޓުން  ބައްދަލުވުމެއް 

ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދެވަނަޓާރމް އިމްތިހާނުގައި ރިވިއު ބައްދަލުވުމުގައި 

ހުށަހެޅުނު ކަންތައްތަކަށް މަސައްކަތްކުރެވި ގިނަ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރެވިފައިވާކަން 

ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

އިމްތިހާނުތަކުގެ  އޮތްތަނުގައި  ކުރިޔަށް  އަމާޒަކީ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އެގްޒެމިނޭޝަން 

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ދަރިވަރުންނާ ފެކަލްޓީތަކަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަކަށް 

ކުރިޔަށްގެންދެވޭނޭ މަގެއް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އިމްތިހާނާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް 

އެންމެހައި  އިމްތިހާނުތަކުގެ  މިގޮތުން  އާއްމުކުރުމެވެ.  މިފަރާތްތަކަށް  ދުރާލާ 

ކުރުމަށް  މިއަހަރު  މިޑިޕާރޓްމަންޓުން  ކުރުމުގެގޮތުން   ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް 

ގަސްދުކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަކީ:

• އެއްސަބްޖެކްޓް ކޯޑުގައި ތަފާތު ފެކަލްޓީތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް އެއް 	

އިމްތިހާން ޕޭޕަރެއް ހުރިހާ މޮޑިއުލްތަކެއްގައި ދިނުން. އަދި މިކަންކުރުމުށްޓަކައި 

މިޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދުރާލާ ކުރުން.

• ފައިނަލް 	 ޓާރމްގެ  ދުވަސްތަކާއި،  އޮންނަ  އިމްތިހާންތައް  އެކިއެކި 

އިމްތިހާނުގެ  ތާރީޚްތަކާއި،  ކުރާނެ  އާއްމު  ޓައިމްޓޭބަލް  އިމްތިހާނުތަކުގެ 

ކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދެވިފައިވާ ޑެޑްލައިންތައް ހިމެނޭގޮތަށް މުޅި 

ދަރިވަރުންނާއި  އެކުލަވާލައި،  އެއް  ކަލަންޑަރ  އެގްޒެމީނޭޝަން  އަހަރަށް 

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނޭގޮތަށް މިކަލަންޑަރ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން 

ލިބޭނޭގޮތަށް ބެހެއްޓުން.

• އިމްތިހާން 	 ލަސްވެގެން  ޓައިމްޓޭބަލް  ތަކުގެ  އިމްތިހާން  ފައިނަލް  ޓާރމްގެ 

ފެށުމުގެ 2 ހަފްތާކުރިން އާއްމުކުރުން.

• އެގްޒެމިނޭޝަން މެނުއަލްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުން.	

• މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އެގްޒެމިނޭޝަން ރޫލްސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް 	

ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. 

98 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ލައިބްރަރީ

ނޑު މަސައްކަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީ ކުތުބުޚާނާގެ މައިގަ

ޔުނިވަރސިޓީ ކުތުބުޚާނާގެ މަޤުސަދު:

• ކިޔަވައިދިނުމާއި، ރިސާރޗްކުރުމާއި އަދި ޢިލްމް އުފެއްދުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 	

މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އެފަދަފަރާތްތަކަށް 

ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާއި ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. 

• ގޮތެއްގައި 	 ހަމަހަމަ  މަގު  ލިބޭނެ  މަޢުލޫމާތު  މުޖުތަމަޢަށް  ޔުނިވަރސިޓީ 

ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމާއިއެކު ދަސްކުރުމާއި ކިޔަވައި ދިނުމާއި ދިރާސާ ކުރުމަށް 

މަގު ފަހިކޮށްދޭ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުން،

• ލިބިދޭ 	 މައުލޫމާތު  އެކަށީގެންވާފަދަ  ބޭނުންތަކަށް  ތައުލީމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަޞީލަތްތަކެއް ހޯދައިދީ އެތަކެތި ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދިނުން.

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުންތަކަށްބަލާ ލައިބްރަރީއަށް ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ ވަޞީލަތް 	

ބަލަހައްޓާ،  ހޯދާ،  ނިސްބަތަކުން  ހުރި  ތަނަވަސްކަން  ޔުނިވަރސިޓިގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  މެދުވެރިކޮށް  އެވަޞީލަތްތައް  ރައްކާތެރިކޮށް 

ޚިދުމަތް ކުރިއެރުވުން.

• ބޭނުންވާ 	 ލިބިގަތުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ހާފަރާތްތަކަށް  އެންމެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަޞީލަތް ޤާއިމްކުރުމާއެކު އެވަޞީލަތް ތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓިގެ ކުތުބުޚާނާއަކީ 8 ތަނެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ 

ތަނެކެވެ. މިގޮތުން ލައިބްރަރީގެ ގޮފިތަކާއި އެލައިބްރަރީހުންނަތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ހުންނަތަންލައިބްރަރީ

އިދާރީ މަރުކަޒާއި އިންވެގެން ކ. މާލެސެންޓުރަލް ލައިބްރަރީ

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގައި ކ. މާލެބިޒްނަސް ސުކޫލް ލައިބްރަރީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި  ކ. މާލެހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރީ

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ކ. ވިލިނގިލިމެރިޓައިމް ލައިބްރަރީ

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށިކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

ގަން ކެމްޕަސް ލ. ގަން، މުކުރިމަގުގަން ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ގދ. ތިނަދޫތިނަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ސ. ހިތަދޫހިތަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

ޔުނިވަރސިޓީ ކުތުބުޚާނާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭފަރާތްތައް އަދި އަދަދުތައް:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓިގެ ލައިބްރަރީތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓިގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އެންމެހާ، މުވައްޒަފުންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް އަދި އެލްމަނައި އަށާއި ޕާރޓްޓައިމްކޮށް 

 2016 ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ މިތަނުން  ތަނެކެވެ.  ކުރާ  މަސައްކަތް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އެންމެހާ  ލައިބްރަރީއަކުންދޭ  ޔުނިވަރސީޓިގެ  އެންމެހާފަރާތްތަކަށް  ކިޔަވައިދެއްވާ 

ވަނައަހަރދެވުނު ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ކުތުބުޚާނާގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތަން ހުޅުވާފައިބެހެއްޓުން

ލައިބްރަރީތައް 2016 ވަނަ އަހަރު އާނމުގޮތެއްގައި ހުޅުވާފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ހުންނަތަންލައިބްރަރީ

ސެމްސްޓަރ ތެރެ

ނޑު 8:00 އަށް. ނަމަވެސް ބައެއް  ހެނދުނު 8:00 އިން ރޭގަ

ކެމްޕަސްތަކުގެ ލައިބްރަރީގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ 

ދަތިކަން ދިމާވާތީވެ އެތަނެއްގެ ލައިބްރަރީ ހުޅުވާ ޚިދުމަތް ދީފައިވާނީ 

އެތަނަކަށް ދެވެންއޮންނަ އެންމެ ގިނަވަގުތައް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:30 އަށް.ރަމްޒާންމަސް 

ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް.ސެމްސްޓަރ ބުރޭކް

ހެނދުނު 8:00 މެންދުރުފަހު 2:30 އަށް.އެކަޑެމިކް އެނުއަލް ބުރޭކް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 99



ލައިބްރަރީ މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

ނޑު ޚިދުމަތްތައް ދެވެނީ ލައިބްރަރީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ލައިބްރަރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވެނީ ޔުނިވަރސިޓީ  ލައިބްރަރީންދެވޭ މައިގަ

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި އެކްސްޓަރނަލް ޓީޗަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީން ހުއްދަދެވޭ 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިގޮތުން 2016 ވަނައަހަރު ލައިބްރަރީގައި 1605 މެންބަރުން އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވެއެވެ. ޚުލާސާ ޢަދަދުތައް ތާވަލް 3 ގައި އެވަނީއެވެ. އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން 

ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނީ ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ ގައެވެ.

 ޖުމްލަސެމެސްޓަރ 2ސެމެސްޓަރ 1ލައިބްރަރީ

615242857ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ

176114290ހެލްތް ލައިބްރަރީ

18869257ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ

606މެރިޓައިމް ލައިބްރަރީ

45146ގަން ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

43548ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

152237ކުޅުދުފުށި ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

442064ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

11324731605ޖުމްލަ

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ(  ފޯމު  ކްލިއަރަންސް  )އަދި  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  އަހަރުތަކުގައި  ކުރީ  އިތުރުން  މެންބަރުންގެ   1605 ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވުނު  ހަރު  ވަނައަ   2016

މެމެބްރުންނަށް ލައިބްރަރީން ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ލިބަރޓ3ީ ގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2016 ގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވް ކްލަޔަންޓްސްގެ ޢަދަދަކީ  3572 

މެންބަރުންނެވެ.

ސާރކިޔުލޭޝަން ޑެސްކްގެ ހިދުމަތް ތަކާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް:

ލައިބްރަރީއިން 2016 ގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އަދަދު

ލައިބްރަރީ

ރީ
ވަ
ނަ
ޖަ

ރީ
އަ
ރު
ބް
ފެ

ޗް
ރި
މާ

ލް
ރި
ޕް
އޭ

ންމޭ
ޖޫ

އި
ލަ
ޖު

ޓް
ސް
ގަ
އޮ

ރ
ބަ
މް
ޓެ
ޕް
ސެ

ރ
ބަ
ޓޯ
ކް
އޮ

ރ
ބަ
މް
ވެ
ނޮ

ރ
ބަ
މް
ސެ
ޑި

ޖުމްލަ

17114601813171199624881513231462161845110412172ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ

51248287246165415112213118274171615ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ

95116181350052246835835477525197295741ހެލްތް ސައިންސް ލައިބްރަރީ

010141714006156174މެރިޓައިމް ލައިބްރަރީ

8114944935952612643130504ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

02630000000011ގަން ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

0285766211717682362130372ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

1679623944727231731142361ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

3413093313226281800382150324322142247676815320850ޖުމްލަ

100 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ކުތުބުޚާނާއަށް ލިބުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

ނޑުގޮތެއްގައި 2016ގައި ތަކެތި ލިބިފައިވަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ލައިބްރަރީއަށް ހަދިޔާކުރާތަކެއްޗާއި، ކުތުބުޚާނާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އެކިއެކި ފެކަލްޓިތަކުގެ  ކުތުބުޚަނާއަށް މައިގަ

އުގެނުމަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދާ ފޮތްތަކެވެ.

ޑޮނޭޝަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތި

ޢަދަދުމަސް ތަން 

105ޖަނަވަރީޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

4ފެބުރުވަރީމުހައްމަދު މައުރޫފް

6ފެބުރުވަރީފާތިމަތު ސުދުނާ

8ފެބުރުވަރީއައިޝަތު ޝާހީން

4ފެބުރުވަރީޑރ. މުޙައްމަދު ލަތީފް

20ފެބުރުވަރީމޫސާ ޖަމީލް އަދި މައިމޫނާ ވަޖީހް

2މާރިޗްޕާކިސްތާން ހައި ކޮމިޝަން

1އެޕްރީލްރަޒިއްޔާ އުމަރު

4އެޕްރީލްމަރިޔަމް ޝިފާ

15އެޕްރީލްޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

18މޭއައިޝަތު ނައީމް

2ޖޫންޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

343އޭޕްރީލްއ. ދ. ޖަމުއިއްޔާ

2މޭލިއުފާ އަޙުމަދު

64އޯގަސްޓްނޮވެލްޓި ބުކް ޝޮޕް

9ޖޫންއައިޝަތު ސައުދު

2އޯގަސްޓްއައިޝަތު ޝައުފާ ލުތުފީ

936ޖުލައިހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

1އޮކްޓޫބަރުޖޯން އެފް. މޭ

12އޮކްޓޫބަރުއައިޝަތު ޝިފަނީ 

2އޮކްޓޫބަރުރޮންދާ ޑީ ބިއާސް

392އޮކްޓޫބަރުޒަމާނީ އާކުލަ

11އޮކްޓޫބަރުޑރ. ނިއޯމީ ދަވީޝާ އަޙުމަދު

203ނޮވެމްބަރުޑރ. އިޞާމް މުޙައްމަދު

6ނޮވެމްބަރުއައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކު

3ޑިސެމްބަރުރުޤިއްޔާ ސާޖިދާ

2175ޖުމްމަ

އަލަށް ގަނެގެން ހޯދުނު ފޮތްތަކުގެ އަދަދުއަދަދު

ޖުމްލަލޯކަލްއިންޓަރނޭޝަނަލްލައިބްރަރީ

82140222ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ

041 41ހެލްތް ލައިބްރަރީ

7 70ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ

4185189ގަން ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

4182186ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

4181185ކުޅުދުފުށި ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

4182186ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

1468701016ޖުމްލަ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 101



ލައިބްރަރީގައި ހިންގުނަ ބައެއް ހަރަކާތްތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީއަކީ ގަޔާވާތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީތަކުގައި ހިންގެއެވެ. 

މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ބައެއް ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ކުރު މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ޑިސްޕްލޭ ހެދުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީތަކުގައި ހުރި ވަޞީލަތްތައް ލައިބްރަރީގެ މެމަބަރުންނަށް އަންގައިދިނުމަށާއި، ތަފާތު ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށާއި، ލައިބްރަރީ އަށް މެމްބަރުންގެ 

ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަގުޞަދުގައި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅުވައިގެން ލައިބްރަރީގައި ތަފާތު ޝިޔާރުތަކުގެ ދަށުން ތަފާތުވައްތަރުގެ ޑިސްޕްލޭތައް ހަދައެވެ. މިގޮތުން 

2016 ވަނަ އަހަރު ހެދުނު ޑިސްޕްލޭތަކުގެ ހުލާޞާއެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ޑިސްޕްލޭމުނާސަބަތުތައްޔާރުކުރި ލައިބްރަރީ

މަރުކަޒީ ކުތުބުހާނާދުނިޔޭގެ ފޮތުގެ ދުވަސް"ސަރުސަނަ" 

"ހަހުރަވަމާ"                                   

ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން 

މަރުކަޒީ ކުތުބުހާނާ

"Knowledge free at your Libraray"ީހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރ

"I love my Library"ީބިޒްނަސް ލައިބްރަރ 

ރަމަޟާން މުބާރަކް
ރަމަޟާން މަސް ފެށުމާއި 

ގުޅުވައިގެން

މަރުކަޒީ ކުތުބުހާނާ / ހެލްތް ސައިންސަސް 

ލައިބްރަރީ / ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ

ޙަފުތާގެ ލިޔުންތެރިޔާ - ލައުރާ އީ. ބާރކް

ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން

މަރުކަޒީ ކުތުބުހާނާ

ހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރީޙަފުތާގެ ލިޔުންތެރިޔާ - ސުޒޭން ސީ. ސްމެލްޒަރ

 ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީޙަފުތާގެ ލިޔުންތެރިޔާ - ލައުރާ އީ. ބާރކް

ހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރީނަރުހުންގެ ދުވަސްތޭންކް އަ ނާރސް ޓުޑޭ

ރޑޭ"ކެންސަރ" ހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރީކެންސަ

 ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީޓީޗަރުންގެދުވަސްހެޕީ ޓީޗަރސް ޑޭ - ސޭ ސަމްތިންގ އަބައުޓް ޔުއަރ ލެކްޗަރަރ

މަރުކަޒީ ކުތުބުހާނާޓީޗަރުންގެދުވަސްހެޕީ ޓީޗަރސް ޑޭ - ވެލިއުއިން ޓީޗަރސް - އިންޕްރޫވިންގ ދެއަރ ސްޓޭޓަސް

ހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރީޓީޗަރުންގެދުވަސްހެޕީ ޓީޗަރސް ޑޭ - ޔޫ ގައިޑަޑްމީ ވެން އައި ވޯޒް ލޮސްޓް ...

 ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީތިމާވެށީގެ ދުވަސްފޯލް އިން ލަވް ވިތް ޔުއަރ ކްލައިމޭޓް

މަރުކަޒީ ކުތުބުހާނާތިމާވެށީގެ ދުވަސްފެހި މާހައުލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމާ

102 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުޝެޑިއުލް ކުރެވުނު ގަޑީގެ އަދަދުސެމިސްޓަރ

31280 )ކޮންމެ ސެޝަންއަކީ 2 ގަޑިއިރު(1

26370 )ކޮންމެ ސެޝަންއަކީ 2 ގަޑިއިރު(2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަޝީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމް )އިންފޮމޭޝަން ލިޓްރަސީ ސެޝަންސް(

2016ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތަކުން ފެށިގެން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނާއި، އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި 

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިންފޮމޭޝަން ލިޓަރަސީ ސެޝަންތައް ތާވަލްކޮށްގެން ހިންގުނެވެ. 

މިސެޝަންތަކުގައި ކަވަރު ކުރެވިފައިވާ ބައިތަކަކީ 

• ހަވާލާދިނުން )އޭ.ޕީ.އޭ ރެފަރެންސިންގ(، 	

• އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މައުލޫމާތު ހޯދައި ދެނެގަތުން، 	

• އެބްސްކޯ އަދި ހިނާރީ ޑާޓާބޭސްތައް ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. 	

2016 ވަނަ އަހަރު 57 އިންފޮމޭޝަން ލިޓަރަސީ ސެޝަން ޝެޑިއުލް ކުރެވި، ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ޖުމްލަކޮށް 650 ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ ސްޓާފް އިންޑަކްޝަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީތަކަށް އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދީ 

އިންޑަކްޝަން  އަންނަނީ  ލައިބްރަރީއިން  ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  މަސައްކަތަށް 

ޕްރޮގްރާމް  އިންޑަކްޝަން  އަހަރު  ވަނަ   2016 ހިންގަމުންނެވެ.  ޕްރޮގްރާމްތައް 

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވި މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އައިބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު 

ބަދަލުގެނެސް 2 ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ 

ނޑު ބައިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  މައިގަ

• ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީ ތަކުގެ ތަޢާރަފު	

• އެޗް.އާރު އަދި އިދާރީ އެކިއެކި ޤަވާޢިދުތައް	

• ސަރކިއުލޭޝަން، ކްލެސިފިކޭޝަން، ކެޓަލޮގިން އަދި ޕްރޮސެސިން 	

• އެކުއިޒިޝަން 	

• މެންޑިންގ އެންޑް ރިޕެއަރ	

• އިންފޮމޭޝަން ލިޓަރަސީ	

• ކަސްޓަމަރ ކެއަރ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަދި މާކެޓިންގ	

އަލަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލެ ކެންޕަހާއި ގުޅުނު 3 މުވައްޒަފާއި ކެންޕަސް ލައިބްރަރީތަކަށް 

ގުޅުނު 2 މުވައްޒަފުންނަށް މި އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވެއެވެ. 

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯރކްޝޮޕް

ގަޑިއިރުގެ   33 ވަނީ   8 އަކުން   4 މަހުގެ  ސެޕްޓެމްބަރ  އަހަރު  ވަނަ   2016

ސްޓާޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯރކްޝޮޕްއެއްހިންގިފައެވެ. 5 ދުވަހުގެ މަޗަށް ބެހިގެންދިޔަ 

މިވޯރކްޝޮޕްގައި

• ސަރކިއުލޭޝަން ސަރވިސް އައު ލިބަރޓީ ސިސްޓަމުން ދޭން ދަސްކުރުން	

• އޯޕެކް ސެޝަން	

• ލައިބްރަރީ ފޮތްތަށް ކްލެސިފައި ކުރާނެގޮތް	

• ކެޓްލޮގްކުރުން	

• ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް	

• ދިވެހި ލެޓިން ޓްރާންސްލިޓްރޭޝަން ދަސްކުރުން	

• ބޭސިކް ފަރސްޓް އެއިޑް	

• ފޮތްތަށް މަރާމާތުކުރުން	

ކިޔަވާދެވިފައިވެއެވެ. މި ވޯރކްޝޮޕްގައި މާލެ ކެމްޕަސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުށް 

އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކުގެ ލައިބްރަރީއިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 4 ސަރވިސަސްގެ  އިންފޮމޭޝަން  އިން  ޑިޕްލޮމާ  އާރޓްސްގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ދަރިވަރުންނަށް އެކޯހުގައި ހިމެނޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްލޭސްމަންޓް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެފަދަފަރާތްތަކަށް  މިގޮތުން  ހޯދައިދީފައެވެ.  އެފަރާތްތަކަށް  ވަނީ  ލައިބްރަރީއިން 

މީގެތެރޭގައި  ހިންގައިފައިވެއެވެ.  އެކުލަވާލައި  ޕްރޮގްރާމެއް  އިންޑަކްޝަން  ހިނަގާނޭ 

އެޓޭޗްކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނާއި  ލައިބްރަރީ  އަންގައިދިނުމަށްފަހު  މައިގަޑުބައިތައް 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެވިފައިވެއެވެ. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 103



ލައިބްރަރީއަށް ލިބޭ ފޮތްތަކާއި ހާމަނައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ 

ދަށުން އެކިއެކި ލައިބްރަރީތަކަށް ފޮނުވުނު ފޮތް

242ހެލްތް ލައިބްރަރީ

112ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ

19މެރިޓައިމް ލައިބްރަރީ

730ގަން ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

710ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

747ކުޅުދުފުށި ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

626ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

3186ޖުމްލަ

ލައިބްރަރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތް

އަމަލުކުރަން  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްރޯސީޖަރސްތަށް  އޮފް  ރޑް  ސްޓޭންޑާ އެކިބާވަތުގެ  ވަނައަހަރުވަނީ   2016 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ހިންގުން  ތަރައްގީކޮށް  ހިންގުން  ލައިބްރަރީގެ 

ފެށިފައިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮސީޖަރ އަށް ބޮޑަތި އިޞްލާހުގެނެވި އަދި ބައެއް ޕްރޮސީޖަރ މުޅިންއަލަށް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. 

• އެކްސެޝަން ޕްރޮސީޖަރ )އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައި	

• ކެޓަލޮގްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ )އިޞްލާޙް ގެނެވިފައި(	

• ޕްރޮސެސް ކުރާނެގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ )އިޞްލާޙް ގެނެވިފައި(	

• ލައިބްރަރީގެ ހިދްމަތް ހޯދަން އަންނަ ބޭފުޅުންނާ ހިދްމަތް ދޭނެގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ )އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައި(\	

• ލައިބްރަރީގެ ހިދްމަތް ހޯދަން އަންނަ ބޭފުޅުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ )އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައި(	

• ލައިބްރަރީގެ ފޮތްތަށް މަރާމަތުކުރާނެގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ )އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައި(	

ލައިބްރަރީ އިން ފާހަގަކުރާ ޚާއްޞަދުވަސްތައް

މުނާސަބަތުއިވެންޓް

ދުނިޔޭގެ ކޮޕީރައިޓް ދުވަސްކޮޕީރައިޓްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެންލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ އެންމެހާ ލައިބްރަރީތަކުންވެސް ވަރަށް ސަމާލުކަން ދިން ޚަރަކާތެކެވެ. މިގޮތުން މިހަރަކާތް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ތަނުގެ 

ބަޖެޓުން ވަރަށް ކުޑަޚަރަދެއް ކޮށްގެން އިންތިޒާމް ކުރާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު ޚަރަކާތް ހިންގައިގެން ފަންޑް ރެއިސް ކުރުމާއި، ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް 

ބައިވެރިވެވޭފަދަ ޚަރަކާތްތަކެއް ހިމަނައިގެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މާރކެޓްކުރެވިގެން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.  މިގޮތުން އެދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގުނު ޚަރަކާތްތައް ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ. 

ލައިބްރަރީގެ ކަލެކްޝަން މެއިންޓަނަންސް އެންޑް ހަރމަނޒޭޝަން

2016 ވަނަ އަހަރުވަނީ ލައިބްރަރީގެ ކަލެކްޝަންތަކަށް ބަދަލުތަކެއްގެނެވިފައިއެވެ. 

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އަދި ޓުއަރިޖަމްއަށް ނިސްބަތްވާފޮތްތައް ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީއިން ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީއަށް ގެނައުން. މިބަދަލަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ 	

އަދި ޓުއަރިޒަމް އައު އިމަރާތަށް ބަދަލުކުރުމުން އެ ފެކަލްޓީއިން ކިޔަވާދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީގެ ސަރވިސް އެންމެ ފަސޭހައިން އެދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ގެނައި ބަދަލެކެވެ.

• ބިޖްނަސް ލައިބްރަރީގައި ހުރި ދިވެހި ބަހަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ފޮތްތަށް ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީއަށް ގެނައުން.	

• ލައިބްރަރީތަކުގައި ހުރިފޮތްތަކަކީ ހަމަހަމައަށް ބެހިފައިވާފޮތްތޯ ބަލާ، ކަލެކްޝަން ހަރމަނައިޒްކުރުން. މިގޮތުން މާލެ ކެމްޕަސްގައި ހުރި ފޮތް އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކަށް 	

ފޮނުވުން، އަތޮޅު ކެމްޕަސްގެ ފޮތް މާލެ ކެމްޕަސްއަށް ގެނައުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، އެކއެކި ލައިބްރަރީތަކުން ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ މެޓީރިއަލްއެއް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުންނާއި 

ލައިބްރަރީ އަށް ލިބޭ ފޮތްތަކާއި އެކިއެކި މެޓީރިއަލް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ކެމްޕަސްތަކަށާއި އެހެނިހެން ލައިބްރަރީތަކަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ލައިބްރަރީގައި ހިމެނޭ ފޮތްތައް ބަލާ 

އެކިއެކި ލައިބްރަރީގެ ބޭނުމަށް ރިއާޔަތް ކޮށް ފޮތްތައް ފޮނުވުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ބަދަލުކުރެވުނު ފޮތްތަކުގެ ތަފްޞީލް 

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

104 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ އެންމެހާ ލައިބްރަރީތަކުންވެސް ވަރަށް ސަމާލުކަން ދިން ޚަރަކާތެކެވެ. މިގޮތުން މިހަރަކާތް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ތަނުގެ 

ބަޖެޓުން ވަރަށް ކުޑަޚަރަދެއް ކޮށްގެން އިންތިޒާމް ކުރާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު ޚަރަކާތް ހިންގައިގެން ފަންޑް ރެއިސް ކުރުމާއި، ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް 

ބައިވެރިވެވޭފަދަ ޚަރަކާތްތަކެއް ހިމަނައިގެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މާރކެޓްކުރެވިގެން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.  މިގޮތުން އެދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގުނު ޚަރަކާތްތައް ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ. 

ލައިބްރަރީޑޭގެ ޚަރަކާތްތައް

• ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގުނު ޚަރަކާތްތައް	

• ކަޕްކޭކް ހަދައިގެން ވިއްކުން	

• ޖޫސް ޕެޓީ ހަދައިގެން ވިއްކުން	

• ސްޕޮންސަރޞިޕް )ފައިސާ އާއި ތަކެތި( ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މިގޮތުން ސްޓޭޝަނަރީ، ލުއިކާނާ، ޓެކްސްޓް ފޮތް ފަދަ ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި ހޯދިފައިވެއެވެ.	

• ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ޚަރަކާތްތައް	

• ފޮތްތެރިކަމަށްހުރި ލޯބި” ނުވަތަ “މީ ވިތް ދަ ބުކް”  ގެ ނަމުގައި ލައިބްރަރީގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބޭއްވި ޕޮޓޯ މުބާރާތް	

• ބޮގުލް ކުޅުމުގެ މުބާރާތް )އެންމެ ގިނަބަސް އެކުލާވާލުމުގެ މުބާރާތް(	

• ޖާރ އޮފް ހާރޓްސް )ލައިބްރަރީ އިން ފޮތްހޯދުމުގެ މުބާރާތް(	

• ކުރެހެމުން ބުނެދެމާ - އަނގައިން ނުބުނެ ކުރެހުން ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު އިބާރާތް ބުނެދިނުމުގެ މުބާރާތް	

• ލައިބްރަރީއަށް އެދުވަހު ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ގުޑީބޭގް ދިނުން.	

• ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް “ޚިޔާލު ފޮށި” މާލޭގެ 3 ލައިބްރަރީގައި ބެހެއްޓުން	

• ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ސްޓާފް ޑިނަރ ނައިޓް ބޭއްވުން	

ސްޓޫޑަންޓް ލައިބްރަރީ އެސިސްޓަންޓުން

ސްޓޫޑަންޑް ލައިބްރަރީ އެސިސްޓަންޓުންނަކީ ލައިބްރަރީގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުންނަގޮތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ނެތްހުނަރުވެރިކަމެއް ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި 

އެކު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލަދޭ ފުރުޞަތެކެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނައަހަރު ސްޓޫޑަންޑް ލައިބްރަރީ އެސިސްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި 21 ދަރިވަރުންނާއި 

އެގްރިމެންޓް ހެދި، ލައިބްރަރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް މިކުދިން ތަމްރީނު ކުރެވި ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަތި އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

ސްޓޫޑަންޑް ލައިބްރަރީ އެސިސްޓަންޓުންގެ ޢަދަދުލައިބްރަރީ

17ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ

2ބިޒްނަސް ސްކޫލް ލައިބްރަރީ

2ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަން ލައިބްރަރީ

ނޑު ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ އަރަބި ފޮތް ކެޓްލޮގް ކުރުމަށެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި  ސްޓޫޑަންޑް ލައިބްރަރީ އެސިސްޓަންޓުންގެ ފަރާތުން މިދިޔަ އަހަރު މައިގަ

ޝެލްފް ކުރުމަށާއި، ޑޮނޭޝަން ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި، ފޮތް ޕްރޯސެސް ކޮށްދިނުން ފަދަ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުން ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ އިން އިންތިޒާމްކޮސްގެން ބޭއްވި ޑިސްޕްލޭ  މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދުން

2016 ވަނަ އަހަރު ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވައިލައިގެން ބޭއްވި “ކިޔުންތެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަން” ދައްކައިދޭ ޑިސްޕްލޭ ހެދުމުގެ 

މުބާރާތުގައި ޔުނިވަރސިޓިގެ ލައިބްރްރީއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިގޮތުން “ސަރުސަނަ” ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިކަން ތަރައްޤިވެގެން އައިގޮތް ދައްކައިދޭ މައުރަޒް 

ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަޢުރަޒަކަށެވެ. އަދި އެމައުރަޒުގައި ބައިވެރިވި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި ވާދަކޮށް އެޑިސްޕްލޭއަށް ވަނީ 1 ވަނަ ލިބިފައެވެ. 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފޮތްހަދިޔާ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމްއެންޔޫ ލައިބްރަރީ ގުޅިގެން މިދާއިރާއިން ކިޔަވާދަރިވަރުންނަށާއި ރިސާރޗް ކުރާފަރާތްތަކަށް މިދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު 

ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިބިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެޗްއާރްސީއެމް ގެ ފަޜާތުން އެތަނުގެ ލައިބްރަރީގައި ހިމެނޭ ގިނައަދަދެއްގެ ފޮތްވަނީ އެމްއެންޔޫ ލައިބްރަރީއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ 

ގޮތުން އެމް.އޯޔޫ އެއް އެކުލަވާލާ ސޮއި ކޮށްފައެވެ. މީގެ ދަށުން ފޮތް ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި މިއެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން އެޗް.އާރް.ސީއެމް ގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ލައިބްރަރީގެ ހާއްޞަ މެމަބަރުންނަށް ވުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދާނެއެވެ. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 105



އައިޓީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކުރިން ވަކި ވަކި 

ފެކަލްޓީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އައި.ޓީ މުވައްޒަފުން މިދިޔަ އަހަރުވަނީ އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފަށާފައެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ޚިދްމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

ނޑު ކަންކަން ކުރެވުނެވެ.  މަޤްޞަދުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއާގުޅޭ ތިރީގައިވާ މައިގަ

• ދަރިވަރުންގެ އެސައިންމަންޓްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތްކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ޓަރންއިޓްއިން ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަން ފެށުން. 	

• ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ބައެއް ބައިތަކަކީ ފެކަލްޓީތަކާއި ކެމްޕަސްތަކަށް ފެންނަ ބައިތަކެއްކަމުގައި ހަދައި، ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ 	

ޚިދްމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން. 

• އަދި 	 ފޯރުކޮށްދިނުން.  ކެމްޕަސްތަކަށް  ފެކަލްޓީތަކާއި  ޚިދްމަތް  އިންޓްރާނެޓްގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  ގުޅުވައިދިނުމަށް  މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އިންޓްރާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލްތައް ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން ކްލާސްރޫމް ތަކާއި މީޓިންގ ރޫމްތައް 

ބުކްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން. 

• ލައިބްރަރީގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ ލައިބްރަރީ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޓްކުރުން. 	

• އެ 	 ހޯދައި  އެއް  ސޮފްޓްވެއަރ  އައު  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތައް  ސޮފްޓްވެއަރގެ  މެނެޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ  ޔުނިވަރސިޓީން 

ސޮފްޓްވެއަރ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުން. 
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މާކެޓިންގ

ޢާންމުންގެ މެދުގައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނަލް 

ނޑު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. މި ގޮތުން ކުރެވުނު މައިގަ

• ޔުނިވަރސިޓީގެ 2 ސެމިސްޓަރުގެ ކޯސްތައް އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު އިވެންޓްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުން. 	

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އޯލެވެލް ނަތީޖާ ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް “ކޮފީނައިޓް”ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބޭއްވުން. އަދި 	

އޮކްޓޯބަރު މަހު އޯލެވެލް / އޭލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ޓީ އެޓް އެމް.އެން.ޔޫ” ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބޭއްވުން. 

• އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓަށް ލުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސޯޝަލް ނެޓްވަރކްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރުން. 	

• ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ހަނދާނީ ހަދިޔާ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައި ލިބުނު ޑިޒައިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 	

ޑިޒައިންތަކަށް އިނާމު ދިނުން. މިގޮތުން ހޮވުނު ތަކެތި ކުރިމަގުގައި ޔުނިވަރސިޓީން އުފައްދާގޮތަށް ނިންމުން. 

• ޔޫތް ޗެލެންޖާއި އެހެނިހެން ބައެއް އެޑިޔުކޭޝަން ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުން. 	

ޢާންމުންގެ މެދުގައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނަލް 

ނޑު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. މި ގޮތުން ކުރެވުނު މައިގަ

• ޔުނިވަރސިޓީގެ 2 ސެމިސްޓަރުގެ ކޯސްތައް އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު އިވެންޓްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުން. 	

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އޯލެވެލް ނަތީޖާ ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް “ކޮފީނައިޓް”ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބޭއްވުން. އަދި 	

އޮކްޓޯބަރު މަހު އޯލެވެލް / އޭލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ޓީ އެޓް އެމް.އެން.ޔޫ” ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބޭއްވުން. 

• އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓަށް ލުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސޯޝަލް ނެޓްވަރކްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރުން. 	

• ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ހަނދާނީ ހަދިޔާ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައި ލިބުނު ޑިޒައިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 	

ޑިޒައިންތަކަށް އިނާމު ދިނުން. މިގޮތުން ހޮވުނު ތަކެތި ކުރިމަގުގައި ޔުނިވަރސިޓީން އުފައްދާގޮތަށް ނިންމުން. 

• ޔޫތް ޗެލެންޖާއި އެހެނިހެން ބައެއް އެޑިޔުކޭޝަން ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުން. 	
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ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

• ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓްތައް މުޠާލިއާ ކޮށް ބައެއް ތަފާސް ހިސާބުތައް 	

އެއްކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޗުއޭޝަން އެނެލިސިސް އެއް ތައްޔާރުކުރުން

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޝާމިލްވުން އެކުލެވޭނެ ގޮތަކަށް ޔުނިވާރސިޓީއަށް 	

ބިޒްނަސް މޮޑެލް އެއް އެކުލަވާލާ ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

• 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 	

ޔުނިޓުން އެއްކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި، އެކުލަވާލި ބިޒްނަސް 

މޮޑެލް އާއި، އަދި އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވޭނެ ބައެއް ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ހެޑްސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.

• ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ 	 ސްޓޯލް  ޔުނިވާރސިޓީގެ  ގައި   2016 ޗެލެންޖް  ޔޫތް 

އެއްކޮށް  މައުލޫމާތުތައް  ކުދިންގެ  ކުރި  ޒިޔާރަތް  އަދި  ގޮތުންބައިވެރިވެ 

ޕްރޮސްޕެކްޓިވް ސްޓޫޑެންޓް ޕޫލެއް ގާއިމް ކުރުން 

• އިމާތާރުގައި 	 ގެ  ސްޓަޑީސް  ޓޫރިޒަމް  އެންޑް  ހޮސްޕިޓަލިޓީ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ވާ 28 ކޮޓަރީގެ ހޮޓާ ބައި އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގޭނެ ގޮތުގެ ބިޒްނަސް 

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން. 

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް ގެ ދެ ލެކްޗަރަރ 	

ގޮތުގައި  ޓީމެއްގެ  އެކު  ލެކަޗަރާއަކާއި  ސްކޫލުގެ  ބިޒްނަސް  އަދި  އިންނާއި 

މަސައްކަތްކުރެވި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް ގެ 

ހޮޓާބައި ހިންގަން އެންމެ އެކަށޭގެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

• ތައްޔާރު ކުރެވުނު ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް ގެ 	

ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްބައިގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ 

އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް އަށް ޕްރެސެންޓޭޝަން އެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅަހެޅުމާއި 

އަދި ކޮމެންޓް ހޯދަން ހިއްސާ ކުރުން

• އާ 	 ކޮމީޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބިޒްނަސް  ޕްލޭން  ބިޒްނަސް  ތައްޔާރުކުރެވުނު 

ޚިއްސާކުރުން 

• ފުރުސަތުތައް 	 ހޯދޭނެ  ތަޖްރިބާ  އަމަލީ  ދަރިވަރުންނަށް  ޔުނިވާރސިޓީގެ 

މޮޑެލް  ބިޒްނަސް  ކަހަލަ  ވާނެ  ނަފާ  ޔުނިވާރސިޓީއަށް  ގޮތަކަށް  ލިބޭނޭފަދަ 

އެއް ތައްޔާރު ކުރެވި އެއާ ބެހޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

އަދި އެގޮތުގެ މަތިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް 

ގެ ހޮޓާބައި ޔުނިވާރސިޓީއިން ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބުން. 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ފޯރ ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިޔާ 	

އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި 7 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އުފެދި  ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

• ކަންކަން 	 އިތުރު  ކުރެވޭނޭ  ގޮތުން  ފުޅާކުރުމުގެ  ދައުރު  ފެކަލްޓީތަކުގެ  އެކި 

ދެނެގަތުމަށް ރިސާރޗް ހެދުން، މިގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް 

ފެކަލްޓީ  އަދި  އެކުލަވާލުން،  ކޮންސެޕްޓެއް  އެއްގެ  ވެލްނެސް ސެންޓަރ  ގެ 

ކޮންސެޕްޓެއް  އަކަށް  ހަބް  ޑިޒައިން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންޖިނިއަރިންގ  އޮފް 

އެކުލަވާލުން. 

• ގޮތުން 	 ބެލުމުގެ  ހޯދާ  ގޮތްތައް  އިތުރުކުރެވޭނޭ  އާމްދަނީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ކުންފުއްޏެއް ހެދުމަށް 

ގުޅޭ  އެކަމާ  މަޝްވަރާތައްކުރެވި  އާއިއެކު  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން 

• ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބުން	

• ކުރެވި 	 މަޝްވަރާ  ލޯޔަރާ  ޔުނިވާރސިޓީގެ  ބެހޭގޮތުން  އުފެއްދުމާ  ކުންފުނި 

ޤާނޫނީ ލަފާ ލިޔެކިޔުމުން ހޯދުން

• ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން	

108 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



 ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓް

އެހެނިހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ނިމިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ފެސިލިޓީސް 

މެނޭޖްމަންޓް ޝެކްޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ތަފާތު މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 

ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  ބޮޑަތި  ކުރެވިފައިވާ  ގޮތެއްގައި  މައިގަޑު  އަހަރު  ފާއިތުވި 

މިވަނީއެވެ.

ޝެކްޝަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  އަހަރު  ފާއިތުވި  އެވަނީ  ތިރީގައި 

ފަރާތުން ކޮންޓެކްޓު އުސޫލުން ކުރެވުނު ބައެއްމަސައްކަތްތަކެވެ.

• ހިންގަމުންދިޔަ 	 ސްޓަޑީޒް  ޓްވަރިޒަމް  އެންޑް  ހޮސްޕިޓެލިޓީ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

އިމާރާތަށް އެހެނިހެން ބައެއް ފެކަލްޓީ ސެންޓަރ ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން 

20,378.46ރ  ބްލައިންޑް  ވާޓިކަލް  ރޫމްތަކުގައި  އެކިއެކި  އެއިމާރާތުގެ 

އަށް  ހަލާރި(  ސާޅީސް  ރުފިޔާ  އަށް  ހަތްދިހަ  ތިންސަތޭކަ  )ވިހިހާސް 

ފޯޓްސަންޝޭޑް ލައްވާ ކުރެވުނު.

• ރޫމް 	 ހަމަޖެހިފައިވާ  ތިބުމަށް  މުވައްޒަފުން  އިމާރާތުގައި  އެފް.އެޗް.ޓީއެ.ސް 

އެތެފެންނާނެގޮތަކަށް  ފަސޭހައިން  ނުފެންނާތީ  އެތެރެ  ބޮޑުދޮރުން  ތަކުގެ 

ރައިޒަރ  ބިއްލޫރި  ކްލިއަރ  ބައެއްހިސާބަށް  އެރޫމްތަކުގެ  ގޮތުން  ހެދުމުގެ 

)ތިރީސްތިންހާސް  33,920/-ރ  ހަވާލުކޮށްގެން  އާއި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް 

ނުވަސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ( އަށް ކޮށްނިންމުނު.

• މަޖުދުއްދީން 	 ހަދާފައިވާ  ތިބުމަށް  ދަރިވަރުން  ކިޔަވަމުންދާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދަލާލުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުން ތިބޭ 3 ވަނަ ލެވެލްއާއި އަންހެން ދަރިވަރުން 

ކެޑެމުންދާތީ  ކަރަންޓް  ސާކެޓްވެއްޓި  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ކުން   2،3 ތިބޭ 

އެކަން ބަލައިހޯދާ ރަގަޅުކުރުމަށް އެން އެސް އާރު އިންވެސްޓްމަންޓް ހަވާލު 

ކޮށްގެން 34,980.00ރ )ތިރީސް ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( 

ނިންމުނެވެ.

• ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ވަންނަ މައިދޮރުމަތީގައި 	

އެންމެ  އެސަރަހައްދުގައި  ކޮށާނެގުމަށްފަހު  ހުރިމުށިތައް  ސިޑިބަރީގައި  ހުރި 

މިމަސައްކަތް  ރީތިކުރުން.   އެސަރަހައްދު  ޖަހާ  ގްރެނައިޓް  މިޒަމާނުގެ 

-/75420ރ އަށް ވަނީ ޔުނިކެއަރ ކޮމްޕެނީ ލައްވާ ކުރުވާފައެވެ.

• ކަތުރު 	 ތަންތަނުގައި  ބައެއް  އިމާރާތުގެ  މަރުކަޒުގެ  އިދާރީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ބޭސް  ނައްތާލުމަށް  ކަތުރުފަނި  އުނދަގޫވަމުންދާތީ   އެކަމުން  އަޅާ  ފަނި 

ޖެހުމަށް ގްރީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ސާރވިސަސްއާ ހަވާލު 

ކުރެވިގެން  22896.00ރ )ބާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ(

އަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

• ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހަމުންގެންދާ ޤައުމީ 	

ޔުނިވަރސިޓީ އިޔަރ ޕްލޭނަރ ޗާޕު ކުރުމަށް އެމް ސެވަން ޕްރިންޓް އިން 

21,115.20ރ )އެކާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަފަނަރަ ރުފިޔާ ވިހި ލާރި( ވަނީ 

ކުރެވިފައެވެ.

• އިދާރީ މަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ތަންތަނުން ކަރަންޓް އިރުއިރުކޮޅުން ދާތީ އެކަމުގެ 	

ހޯދާ  މައްސަލަތައް  އެދިމާވާ  އުނދަގޫވަމުންދާތީ   މަސައްކަތަށް  ސަބަބުން 

ހާސް  )ސައުވީސް  24,000/-ރ  އަށް  ޒަރީރު  އިބްރާހީމް  ކުރުމަށް  ހައްލު 

ރުފިޔާ( މިމަސައްކަތް ކޮށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

• ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ ފާޙާނާތަކުގައި ތަފާތު މައްސަލަ ހުރެ ދަރިވަރުންނަށާއި 	

މަރާމާތުގެ  އެތަންތަން   ވަމުންދާތީ  އުދަގޫ  އެކަމުގެ  ސްޓާފުންނަށް 

15,582/-ރ  އިން  ކޮންސްޓަރަކްޝަން  ލާލު  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަށް 

)ފަނަރަހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ( އަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. 

• ޖަލްސާއަށް 	 ދަރިވަރުންނަށާއި  ޗާޕްކޮށް  އެއްގައިވެސް  ގްރެޖްއޭޝަން  ކޮންމެ 

ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބެހުމަށް ގުރެޖުއޭޝަން ބުކްލެޓް އަދި ޖަލްސާގެ 

ނޮލެޖް  ވަނީ  އަށް  ކުރުމަށް-/28234  ޗާޕު  ކާޑު  ދައުވަތު  ދައުވަތުދިނުމަށް 

ޕްރިންޓާސް އަށް ހަވާޅު ކުރެވި މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީ 	 ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭތިއްބުމަށް  ލެކްޗަރައިން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ގެ 02 އެޕާޓްމަންޓް އެއްގައި  ކުރަންހުރި މަރާމާތު 

/93810-ރ ) ނުވަދިހަ ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ދިހަ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ރުފިޔާ( އަށް ވަނީ ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތް 

ނިންމާފައެވެ. 

• އިދާރީ މަރުކަޒު ރެވެނިއު ސެކްޝަން ގެ ސެކިޔުރިޓީ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް 	

ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް 48,654.00ރ )ސާޅީސް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ 

ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ( އަށް ފޯ ޑިޖިޓް އާ ހަވާލު ކުރެވި މަސައްކަތް ކޮށް 

ނިންމުނެވެ.

• ސެންޓްރަލް 	 ބެހެއްޓިފައިވާ  ލައިބްރަރީގައި  ސެންޓްރަލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވީއާރުވީ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ސެންޓްރަލް ލައިބްރީ ގެ ދެވަނަ ފްލޯ ގައި 

ކޮމްޕްރެޝަރ އާއި އިންވާރޓަރ ޕީސީ ބޯޑު ހަލާކުވެފައިވާތީ 68,391.20ރ 

އަށް  ވިހިލާރި(  އެއްރުފިޔާ  ނުވަދިހަ  ތިންސަތޭކަ  އަށްހާސް  )ފަސްދޮޅަސް 

ބްރައިޓް ބްރަދާސް އާ ހަވާލު ކުރެވި ހައްލު ކުރެވުނެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޯސްތަކުގެ އަތްމަތީފޮތް، 	

މެއި/ ޖޫން އިންޓޭކް އަށް ޗާޕު ކުރުމަށް 45,850/-ރ )ސާޅީސްފަސްހާސް 

ކުރެވި  ޙަވާލު  އާ  ޕްރިންޓަސް  ނޮވެލްޓީ  އަށް  ފަންސާސް(  އަށްސަތޭކަ 

މަސައްކަތް ނިންމުނެވެ.

• އިމާރާތުގެ 	 ގެ  ސްޓަޑީޒް  ޓްވަރިޒަމް  އެންޑް  ހޮސްޕިޓެލިޓީ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ދޮރުތަކުގައި ބިއްލޫރި ހަރުކުރުމާއި ހަލާކުވެފައިވާ ބިއްލޫރިޝީޓެއް ބަދަލުކުރުމަށް 

/19000-ރ ) ނަވާރަހާސް  ރުފިޔާ( އަށް ސޮމް ހާޑްވެއަރ އާ ޙަވާލު ކުރެވި 

މަސައްކަތް ނިންމުނެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީ ގުރެޖުއޭޝަން ރަސްމިއްޔާތަށް ސަނަދު ލާ ފޯލްޑަރ އޮފްސެޓް 	

ފެންވަރުގައި ޗާޕު ކުރުމަށް 37,100ރ )ތިރީސްހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 

މަސައްކަތް  ކުރެވި  ހަވާލު  އަށް  ކައުންޓަރ  އިން  މައިންޑް  ދަ  ވަނީ  އަށް 

ނިންމާފައެވެ.

• ސެންޓަރ ފޯމްރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރަމުން 	

ދާ ކޯސްތަކުގެ އަތްމަތީފޮތް 184238.60ރ )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހަތަރުހާސް 

ދުއިސައްތަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( އަށް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާސް 

އާ ހަވާލުކުރެވިގެން  ނިންމުނެވެ.

• ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިމާރާތުގެ ގްރަންޑްފުލޯގެ ސީލިންގ ގައި 	

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 109



ކުރެވުނެވެ.  އަލުން ސީލިންގ  ނަގާ  ގުޅިގެން ސީލިން  އެޅުމާއި  ކަތުރުފަނި 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ޓެލްއަސް  އަށް  ރ   151600/- އެމަސައްކަތް  އެގޮތުން 

އާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

• ގުޅާލުމުގެ 	 ނެޓްވޯކްއަކުން  ތައް  ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގުޅާލުމަށްޓަކައި  ސްޓަޑީޒް  މެރިޓައިމް  ފޯ  ސެންޓަރ  މަސައްކަތުގެދަށުން 

ރެފް  އެންޑް  އޮޓޯ  ޙަރަދުކޮށްގެން  -/24175ރ  އެންޓަނާއެއް  އެތަނުގައި 

ސާރވިސް ލައްވާ ކުރުވުނެވެ.

ޝެކްޝަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  އަހަރު  ފާއިތުވި  އެވަނީ  ތިރީގައި 

މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރެވުނު ބައެއްމަސައްކަތް ތަކެވެ.

• އިންޖިނިއަރިންގ 	 އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހިންގަމުންދިޔަ  ސޯސަންގޭގައި  ހ. 

ޓެކްނޮލޮޖީ ސަލާހުއްދީން އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެސިލިޓީސް 

މެނޭޖްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާކުރެވުނެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީ ފެކަލްޓީ ސެންޓަރ ތަކުގައިވާ ހުރިހާ އެއަރކޯން ސާވިސްކުރުމާއި 	

ޝެކްޝަނުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  ބެލެހެއްޓުމުގައި  މަރާމާތުކޮށް 

އެއަރކޮންޑިޝަންތައް  މަސައްކަތްކޮށް  ބުރަކޮށް  ވަރަށް  ޓެކްނީޝަނުން 

ރަނިންގ ކަންޑިޝަންގައި ބަހައްޓަމުން ގެންދިޔައެވެ.

• ބާވެ 	 ފެންސްތައް  ނޑު  ދަގަ މަގުފާރުގެ  ސީއޭގެ  ލައިބްރަރީއާއި  ސެންޓްރަލް 

މުޅިފެންސުގައި  އަލުންވެލްޑްކޮށް  ކޮށާނަގާ  އެތަންތަން  ވާތީ  ހަލާކުވެފައި 

ދަވާދުލާ އަދި މަގުފާރާއި މުޅި ޕޯޓިކޯ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ކުލަލާ ރީތިކުރުމުގެ 

ވަނީ  ސްޓާފުން  ޝެކްޝަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  މަސައްކަތް 

ވަރަށްފޯރިއާއެކު ކޮށް ނިންމާފައެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީއަށް 	 ބޭނުންތަކަށް  އެކިއެކި  ރީތިކަމަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ސެންޓްރަލް  ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި  ހިތް  ފަރާތްތަކުގެ  އެކިއެކި  ވަޑައިގަންނަވާ 

ފެކަލްޓީ  ކުރިމަތީގައްޔާއި  ލައިބްރަރީ  ސެންޓްރަލް  ވައްނައިރު  އެޑްމިންއަށް 

ހަދާ  ރީތިކޮށް  ވަރަށް  ފައުންޓަން   02 ޕޯޓިކޯގައި  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް 

މިބުރަ  ލިބެމުންނެވެ.  ސްޓާފުންނަށް  ހުރިހާ  ދަނީ  ހިތްހަމަޖެހުން  މިކަމުގެ 

ޝެކްޝަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  ކޮށްނިންމާފައިވަނީ  މަސައްކަތް 

ހީވާގި މުވައްޒަފުންނެވެ.

• ދުޅަހެޔޮކަމަށް 	 ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޖިމްއެއް  މިޒަމާނުގެ  އެންމެ  ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި 

ޝެކްޝަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް   ، ހެލްތްސައިންސަސްގައި 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން ގާއިމް ކޮށްދެވުނެވެ.

• ހުރިހާ 	 ބްލޮކުގެ  އެކަމޮޑޭޝަން  ލެކްޗަރައިންތިބޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގެ  އެފްއެމް  މަސައްކަތް  ހަރުކުރުމުގެ  ލައިޓް  ސެންސަރ  ސަރަހައްދެއްގައި 

ޓެކްނީޝަނުން ކުރިއެވެ.

• ސްޓާފުންނަށް 	 ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  އިމާރާތުގައި  އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް 

ތަންތަނަށް  އެކިއެކި  އިމާރާތުގެ  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ސާފުބޯފެން 

ފެންހޮޅިއަޅާ ސާފުފެން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

• މަސައްކަތްކުރާ 	 އިމާރާތުގައި  އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް  އަދި  އެޑްމިން  ސެންޓްރަލް 

މުވައްޒަފުންނަށް ބްރޭކް ގަޑި ތަކާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު 

ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްތަނަކުން ކެއުންބުއިމުގެ ޙިދުމަތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކޮމަން ރޫމް އެއް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެފް.އެޗް.

ޓީ.އެސް އިމާރާތުގައި ގާއިމް  ކޮށްދެވުނެވެ.

• ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިމާރާތުގެ 4 ވަނަ ފުލޯގެ ކަރަންޓު ވިއުގައި 	

ވިއުގަ  މުޅިއެ  ދަތިވާތީ  ކުރުމަށް  އެތަންބޭނުން  އުޅެ  މައްސަލަތަކެއް  ގައި 

އެއްކޮށްބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެފްއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ކުރެވުނެވެ.

• ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމް ކުރެވުނު 04 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ މުޅި 	

ކަރަންޓު ވިއުގަ ) ޑީބޯޑުން ފެށިގެން ސޮކެޓް ތަކާހަމައަށް ( ފެސިލިޓީސް 

މެނޭޖްމަންޓް ޝެކްޝަނުގެ ޓެކްނިކަލްޓީމުން ވަނީކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފެކަލްޓީ 

އޮފް ސައިންސްގައި 02 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ، ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން 

ޓެކްނޮލޮޖީގައި 01 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާއެންޑް ލޯގައި 

01 ލެބް ގާއިމް ކުރެވުނެވެ. 

• ޓިކެޓިން ނިޒާމް ތާއާރަފްކުރެވި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓް 	

ހާޟިރުވެ  ޓިކެޓަށް  ގިނަ  އަށްވުރެ   1200 ފޮނުވި  އަށް  ޝެކްޝަން 

އެމައްސަލަތައް ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޓީމުން ހައްލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ޓްރޭނިންގ

DaysEnd dateStart dateEventStaffDiv#

515.06.20169.06.20163rd China-South Asia Business Forum-Educa-
tion Forum

Aishath ShaheenCA1

426.05.201623.05.2016 2nd UUM International Qualitative Research
Conference Mohamed Shameem AdamCOL2

213.06.201612.06.20164th China-South Asia think-tank forumAbdul Rasheed AliFA3

1002.07.201618.06.2016MCSA TrainingShafynaz Abdul RasheedFSC4

516.06.201612.6.2016
 Workshop on reviewing environmental
 and sustainable course offered by common
wealth of learning

Aminath Nuzuha Ali Wa-
seemFSC5

426.05.201623.05.2016 Qualitative research workshop 2016Shihanath IbrahimTC6

204.02.201602.02.2016International•Multidisciplinary•Research•Con-
ference•-•2016•-•ColomboWaseema•FikreeFE7

204.02.201602.02.2016International•Multidisciplinary•Research•Con-
ference•-•2016•-•ColomboAminath•ShiyamaFE8

401.03.201625.02.2016International•Conference•on•Education•for•Sus-
tainable•DevelopmentMariyam•Azra•AbdulraheemFE9

214.07.201613.07.2016E.B.P•Conference•2016Aminath•ShafiyaFHS10

214.07.201613.07.2016E.B.P•Conference•2016Zeena•Abdul•QayyoomFHS11

214.07.201613.07.2016E.B.P•Conference•2016Zeenaz•FahumeeFHS12

214.07.201613.07.2016E.B.P Conference 2016Asiya IbrahimFHS13

214.07.201613.07.2016E.B.P Conference 2016Aminath AdheelaFHS14

214.07.201613.07.2016E.B.P Conference 2016Aminath ShiunaFHS15

214.07.201613.07.2016E.B.P Conference 2016Aminath NahoodhaFHS16

214.07.201613.07.2016E.B.P Conference 2016Ahlam AliFHS17

214.07.201613.07.2016E.B.P Conference 2016Hafeeza IbrahimFHS18

214.07.201613.07.2016E.B.P•Conference•2016Fathimath•HaleemFHS19

214.07.201613.07.2016E.B.P•Conference•2016Mariyam•RasheedhaFHS20

 0509.08.201604.08.2016
To•present•paper•on•"3rd•Internation•Confer-
 ence•on•Innovative•Engineering•Technologies
(ICIET)•2016•Bangkok,•Thailand

Somnath•ChaudhuriFSC21

 0111.08.201611.08.2016 As•a•judge•in•Addu•High•School•Inter•School
Science•CarnivalHussain•AfzalFE22

 0111.08.201611.08.2016 As•a•judge•in•Addu•High•School•Inter•School
Science•CarnivalMariyam•NashathFE23

 0422.08.201617.08.2016
To•present•paper•on•"18th•International•Con-
ference•on•Psychology,•Cognitive•and•Linguis-
 tic•Sciences•(ICPCLS)•2016•Kuala•Lampur,
Malaysia

Aaidha•HammadhFA24

 0328.08.201626.08.2016
To Present paper on "International confer-

 ence on applied psychology (ICAP) 2016,
Colombo, Sri Lanka

Aishath ShanooraFA25

 0525.08.201621.08.2016
 Swedish International Conference on Global
 Action Program on Education for Sustainable
Development

Shamila Abdulla FE26

 0525.08.201621.08.2016 The Development Research Conference,
Stockholm, SwedenMizna MohamedCA27

Professional Development Events
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DaysEnd dateStart dateEventStaffDiv#

 0522.09.201618.09.2016
 Training workshop on Innovative Teaching
 & Learning of Science through Inquiry-based
Science Education (IBSE) 2016, Kuala Lam-
pur Malaysia

Faruhana AbdullahFE•28

 3115.12.201614.11.2016Staff•Mobility•visit•Visiting•ScholarNaashia•MohamedFA29

 0201.09.201631.08.2016 Workshop•on•national•strategic•planning•on•TB
control•in•the•MaldivesZeenaz•FahumyFHS30

 0205.09.201604.09.2016To•Audit•Nurses•workAsiya•IbrahimFHS31

 0205.09.201604.09.2016To•Audit•Nurses•workMariyam•RasheedaFHS32

 0625.09.201620.09.2016 To•present•paper•on•"The•Asian•Law•Society
"Association•ConferenceBathool•Zahoor•QaziFSL33

 0501.09.201628.08.2016  5th•Asian•Pro•Bono•conference•2016,•Bali,
IndonesiaKhadheeja•NaeemFSL34

 629.08.201624.08.2016Capacity•building•workshop•2016,•Tehran,•IranAminath•ZahirFE35

521.08.201630.08.2016Hajj•Symposium 1437Ali•ZahirFIS36

125.09.201625.09.2016Health•Master•Plan•Dissemination•WorkshopMariyam•Rasheeda•FHS37

 125.09.201625.09.2016Health•Master•Plan•Dissemination•WorkshopAishath•Ahmed•DidiFHS38

 522.10.201618.10.2016
 5th•International•Conference•on•Language•and
 Education•-•Sustainable•Development•through
Multilingual•Education

Naashia•MohamedFA39

 522.10.201618.10.2016
Regional•consultation•of•the•WHO•collaborat-
 ing•centres•in•the•South•East•Region,•New
 Delhi,•India

Aishath•Shaheen•IsmailFHS40

 125.10.201625.10.2016 Dissemination•Workshop•"Health•Master•Plan
•"2016-2026Aishath•Shaheen•IsmailFHS41

 420.10.201617.10.2016Study•Tour•to•University•Sians•MalaysiaAbdul•Rasheed•AliFA42

 522.07.201618.07.2016 Energy•Efficiency•and•Management•:•Polices,
preferences•and•Practices•2016,•SingaporeIbrahim•NadheemFET43

 318.10.201616.10.2016
 Executive•Training•program•for•Maldives•Civil
 Servants•:•Professional•Development•for•Middle
Managers;•Towards•a•transformation

Waseema•FikureeFE44

 618.10.201613.10.2016 International•Narrative•Therapy•Conference
2016,•Mumbai•IndiaMariyam•Warujina FHS45

 223.10.201622.10.2016 International•climate•change•conference•2016,
Dhaka,•BangladeshShahab•ShabbirFSL46

 224.10.201623.10.2016 21st•International•Forestry•&•Environment
)Symposium•(SrilankaShahab•ShabbirFSL•47

 123.10.201623.10.2016
 To•present•paper•on•"International•Conference
 on•Social•research•&•Innovation•(ICSRI)•2016
"('(Male

Aminath•ShiunaFHS48

 123.10.201623.10.2016
 To•present•paper•on•"International•Conference
 on•Social•research•&•Innovation•(ICSRI)•2016
Male

Aminath•NahoodhaFHS49

 323.10.201621.11.2016
 International•Seminar•on•Linguistic•Diversity
 in•South•and•Southeast•Asia•2016,•New•Delhi,
 India

Aaidha•HammadhFA50

107.11.201607.11.2016 Global•Fund•South-East•Asia•Constituency
 MeetingZeenaz•FahumyFHS51

 505.10.201601.10.2016School•Monitoring•with•MoEHussain•ShareefFE52

 0809.11.201602.11.2016As•a•judge•in•MATATO•travel•awardsAminath•ShaaneeFHTS53

 215.11.201614.11.2016 Training•on•Agroforestry•Diversification•&
Reforestation•2016,•MaleZeenaz•FahumyFHS•54

 0408.12.201605.12.2016
 Knowledge•transfer•workshop•on•appliance
 labelling•for•government•of•Maldives•2016,
Colombo,•Sri•Lanka

Hassan•AzanFET55

 325.11.201623.11.2016Regional•seminar•for•UNESCO•resource•distri-
bution•and•training•centre,•RDTCMohamed•LamirFE•56

 325.11.201623.11.2016Regional•seminar•for•UNESCO•resource•distri-
bution•and•training•centre,•RDTCMohamed•ShihabFE•57
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Training / Workshop conducted by TDU

HoursEnd dateStart dateEventDiv#

1218.05.201716.05.2017TurnItIn & Moodle WorkshopAcademic•staff1

0828.04.201725.04.2017Fire drill trainingAdministrative•&•Academic•Staff2

0413.04.201712.04.2017Positive thinking workshopAdministrative•staff3

0424.05.201723.05.2017Public financeHead•of•faculty/centre/departments4

0923.11.201722.11.2017Graduate supervisory workshopAcademic•staff5

0624.11.201723.11.2017E-Learning workshopAcademic•staff6

024.09.20174.09.2017 Teachers•Expertise•and•Professional•Vision
WorkshopAcademic•staff7

0215.03.201715.03.2017Research•ethicsAcademic•staff8

2.512.10.201712.10.2017 Research•Methodology•in•Social•Sciences:New
Trends•&•perspectivesAcademic•staff9

0116.05.201716.05.2017Intranet•training•programAcademic•staff10
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 މުވައްޒަފުން

މަޤާމް ނިސްބަތްވާ ފެކަލްޓީ /ސެންޓަރުތަކުގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން

Academic stafff of Faculties/Centers by New Rank
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Administrative staff
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ފައިސާއާ ބެހޭ ހިސާބުތައް

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް 2016 ވަނަ އަހަރަށް ދަޢުލަތުން ކަ

 Total  Recurrent Capital Cost Centre

39,748,133.0026,562,598.0013,185,535.00 CA 

18,230,127.0018,130,834.0099,293.00 FE 

15,928,548.0015,818,548.00110,000.00 FHS 

12,337,016.0012,254,016.0083,000.00 BS 

5,641,013.005,493,295.00147,718.00 FET 

9,429,180.009,257,180.00172,000.00 FHTS 

4,381,165.004,284,615.0096,550.00 CMS 

7,465,748.007,406,268.0059,480.00 COL 

7,781,804.007,632,080.00149,724.00 FSL 

7,470,439.007,375,838.0094,601.00 CAMPUS 

5,193,279.005,112,519.0080,760.00 FA 

8,093,620.008,027,588.0066,032.00 LB 

4,909,733.004,766,733.00143,000.00 FIS 

12,794,338.0012,607,667.00186,671.00 FSC 

Income ExpenditureBudget Expenditure Cost Centre

9,820,848.9945,448,215.54CA

872,557.6919,186,343.79FE

1,378,499.4817,182,903.13FHS

1,933,503.6011,047,660.12MNUBS

217,464.366,217,284.79FET

1,063,108.1913,706,017.55FHTS

355,454.585,182,859.01CMS

400,185.299,005,441.01COL

780,719.189,508,848.66FSL

391,909.088,213,039.47FA

190,479.285,544,715.83LB

466,131.4710,785,059.56FIS

646,399.476,654,468.85FSC

8,023,044.6813,604,208.04CAMPUS

ހަރަދު
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