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އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ފެށުން

`
ދީލަތިވަންތަ ކުޅަދުންވަންތަ ކީރިތިވަންތަ މާތް هللا ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި 
އެކަލާނގެ  އުނގަންނައިދެއްވުމަށް  މީސްތަކުންނަށް  އަދި  ޝުކުރުކުރަމެވެ. 
ފޮނުއްވި އެންމެފަހުގެ ރަސޫލާ، މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ 
އާލުންނާއި އަސްހާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާންލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ މިނިވަން 
އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދަށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި 
ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުމަށް  ފަރުދުންގެ  ތަރައްޤީއަށާއި،  އިޤްތިޞާދީ  އިޖުތިމާއީ 
ޢިލްމާއި ހުނަރު އުފައްދައި، ހޯދައި، ރައްކާތެރިކޮށް ފެތުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 
ތެރޭގައި  ވާޖިބުތަކުގެ  މަސައްކަތުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ. 
ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށާއި ހަމަޖެހުމަށް، ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި އުފާފަގަތިކަމަށް 
ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާއި، ދިރާސާކުރުމާއި ފަންނީ ލަފާ ދިނުމާއި، 
ހިމެނެއެވެ.   ބިނާކުރުން  ޖީލުތައް  ތަރުބިއްޔަތުގެ  ހެޔޮ  އަޚުލާޤާއި  ރިވެތި 

ތަރައްޤީ  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ޒަމާނުގެ  ދެކޭ  ދުނިޔެ މި 
ޢިލްމުވެރިކަމާއި  ފަންތީގެ  މަތީ  ޤައުމަކަށް،  ކޮންމެ  ބޭނުން  ހާސިލުކުރަން 
ފަދަ  އެ  ލާޒިމުކަމެކެވެ.  އެއީ  ކުރިއެރުން  ރޮނގުތަކުން  ފަންނުވެރިކަމުގެ 
ތަރައްޤީއެއްގައި އެކިއެކި މަސައްކަތަށާއި ފަންނުވެރިކަމަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ 
އެ  ގުޅުންހުރި،  އެންމެ  ތަނަކާ  އެ  ހުނަރެވެ.  ޓެކްނޯލޮޖީއާއި  ކުރިއަރާފައިވާ 
ކުރަންޖެހޭ، ސާމާނައި  ކުރެވޭ،  ބައްޓަން  ގޮތަށް  ފެތޭ  ތަނަކަށް  ކަމަކަށް އެ 
ވަސީލަތެވެ. އެތަނެއްގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ، އެ ތަނެއްގެ މަސްލަހަތު 
ހިފަހައްޓާ ހައްލުތަކެވެ. އެ ތަނަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ އަޚުލާޤާއި މަސައްކަތު 
އަޚުލާޤު ލިބިފައިވާ އާބާދީއެކެވެ. މި ކަންކަން ހާސިލުވާނީ ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި، 
ޤައުމީ ޒިންމާގައި، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ އިތުރުން، ދިރާސާ ކުރުމާއި ފަންނީ 
ލަފާ ވެސް ކުރިއެރުވިގެންނެވެ. މި ދެއްކެނީ މަތީފަންތީގެ ތަޢުލީމާއި ފަންނުވެރި 
މަންހަޖާއި، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ )ޑެލިވަރީގެ( އާ ގޮތްތަކެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. 21 
ވަނަ ޤަރުނުގައި ރާއްޖެ ވާސިލުވާން ބޭނުންވާ އުންމީދުތަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި 
މި ދެންނެވި މަތީ ތަޢުލީމާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަކީ މިއަދަކު 
ތަޢުލީމެވެ”.   “އަސާސީ  ނޫނެވެ.  ލަގުޒަރީއެއް  ބޭނުންވާ  ގައުމަށް  މި 

ވަނަ   2017 ހާސިލުކުޅައުމުގައި  މަޤުޞަދުތައް  ބަޔާންކުރެވުނު 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް،  އަހަރެކެވެ.  ކުރި  ކަޑައްތު  މޭލުތަކެއް  ވެސް  އަހަރަކީ 
ދެއްވި  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ބޮޑެވެ.  މަދަދުވެރިކަން  ލިބުނު  ދައުލަތުން 
ޢިއްޒަތްތެރި  އެއްބާރުލެއްވުންތަކަށްޓަކައި  ދެއްވި  އެހީފުޅުތަކަށްޓަކަށާއި 
އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޔާމިންއަށާއި  ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބަލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮންރަބަލް އަޙުމަދު މުނައްވަރަށާއި ތަޢުލީމާ ބެހޭ 
ވަޒީރުންނަށް  އެންމެހާ  ޝިހާމަށާއި  ޢާއިޝަތު  ޑޮކްޓަރ  އޮނަރަބަލް  ވަޒީރު 
ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކާމިޔާބީތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިއްބެވި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިން، ވައިސް ޗާންސެލަރ 
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުނަށް، އަދި 
އެކިއެކި  އުޞްތާޛުންނާއި  އެންމެހާ  ވެރިންނާއި  މަރުކަޒުތަކުގެ  ޑީނުންނާއި، 
ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ނެތް  ހިފެހެއްޓުމެއް  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރީ 

މި  ވެސް  އަހަރަކީ  ވަނަ   2018 އިރާދަފުޅުން  ގެ  هللا  ކީރިތި 
ޔުނިވަރސިޓީ އިތުރު މޭލުތަކެއް ކަޑައްތު ކުރާނޭ އަހަރެކެވެ. އެ ގޮތުން 2018 
ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ނަސީބު  ހެޔޮ  ފެށުމުގެ  މެޑިކަލް ސްކޫލެއް  ތެރޭގައި  އިގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި  ސަރުކާރު،  ދިވެހި  ކަމުގައިވެސް  މި 
މާލޭގައި  ހެލްތާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބޮޑެވެ.  އެހީތެރިކަން  އިސްނެންގެވުމާއި 
އައި.ޖީ.އެމް  ހޮސްޕިޓަލާއި  އިމާރަތުގެ  ބުރީގެ   25 އިމާރާތްކުރެވެމުންދާ 
ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނާއި، ކަމުގައި އުޅުއްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން 
ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  އަދި ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި، އެކުވެރި ޕާކިސްތާނުގެ 
އެންމެހާ  އެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ލިބިފައިވާކަން  އެހީތެރިކަމެއް  މާލީ  ބޮޑު 
ފަރާތްތަކަށް، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  

ކުރަމުންގެންދާ  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފަންތީގެ  މަތީ  ދިވެހިންނަކީ  ލައްވާށި!  ދަރުމަ  هللا  ކީރިތި  މަސައްކަތުގައި 
ހާސިލުކޮށްގެން  މަންފާ  ހެޔޮ  އޭގެ  ލިބިގެންވާ،  ސިފަ  ޢިލްމުން  ފިކުރާއި 
ސުލްޙަމަސަލަސް،  ގައުމަށް  މި  ލައްވާށި!  ބަޔަކުކަމުގައި  ތިބޭ 
އާމީން!  ކުރައްވާށި!  މިންވަރު  އަބަދުވެސް  ދުވަސްތައް  އުފާފަގަތި 

  

                        މުހައްމަދު ލަތީފު 
                         ޗާންސެލަރ

2 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



 މަތީ ތަޢުލީމު ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެންމެ
އިސް ސަފުގައި

ކޯސްތައް  އެކި  އެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2017
ދަސްވެނިވެފައެވެ.  ވަނީ  ދަރިވަރުން   1415 ޖުމްލަ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
ކޯސްތަކުގައި  ހިނގަމުންދާ  ނިމުނުއިރު،  އަހަރު  މިދިޔަ  އިތުރުން،  މީގެ 
ކިޔަވަމުންގެންދެއެވެ. ދަރިވަރުން  ގިނަ  އަށްވުރެ   9000

2017 ވަނަ އަހަރަކީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތާރީޚުގައި މުހިއްމު އައު 
ކަންތައްތަކެއް ފަށައި ބައެއް ކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމާޒުހިފައި 
ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އަހަރެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކުގެ 
ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރިސަރޗް ކޮންފެރެންސް 
އައު  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ފެންވަރު  ތަޢުލީމުގެ  ދޭ  ޔުނިވަރސިޓީން  ބޭއްވުމާއި، 
ޑިޕާޓްމެންޓެއް އުފައްދައި މަސައްކަތްތައް ފެށުން އަދި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޑިކަލް 
ސްކޫލް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ. 

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް  
ކުރަމުންގެންދާ  ޔުނިވަރސިޓީން  އިތުރުކުރުމަށް  ސަނަދުތައް  މަތީ 
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އާއި އެޕްލައިޑް ލިންގުއިސްޓިކްސްގެ 
ދާއިރާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވި ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް 

ޝަރީޢަތާއި  އަދި  ކަށަވަރުކޮށްދެވުނެވެ.  އަހަރު  މިދިޔަ  ފުރުސަތުތައް  މި 
ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ އެއް ތަޢާރުފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް 
މި  ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.  މިހާރުވަނީ 
ޔުނިވަރސިޓީން ފުރަތަމަ ހުޅުވާލި ޕީ.އެޗް.ޑީ ފުރުސަތުގައި ކިޔަވަމުންދާ 2 
ދަރިވަރުން، ތީސިސް ނިންމައި، އެގްޒެމިނަރުންގެ ޕެނަލްއަށް ހުށަހަޅައިދިނެވެ. 

ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް   އިޖްތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ޤައުމުގެ 
މިނިސްޓްރީ  މިދިޔައަހަރު  މަޤްޞަދުގައި  ބިނާކުރުމުގެ  މީހުން  ދާއިރާތަކުން 
އޮފް ހެލްތާ އެކު، ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ 3000 ނަރުހުން ތަމްރީން 
ތަމްރީންކުރާ ކޯސްތަކުގެ  ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވި، ނަރުހުން  ކުރުމަށް 
ނަރސިންގ  އުނގޫފާރުގައި  ރ.  އިތުރުން  މީގެ  އިތުރުކުރެވުނެވެ.  ޖާގަ 
އަހަރުއެވެ.  މިދިޔަ  ދިޔައީވެސް  ޤާއިމުކުރެވިގެން  ސެންޓަރެއް  އައުޓްރީޗް 

ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު  ހަރަކާތްތަކުގެ  ތަޢުލީމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކޮލިޓީ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ދިރާސާކޮށް  ކަންކަން  ރަނގަޅުކުރާނެ  އިތުރަށް 
ސެލްފް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤާއިމުކޮށް،  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  އެޝުއަރެންސް 
އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 3



ސައެންސް  އެންޑް  މެނެޖްމަންޓް  މެލޭޝިޔާގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016
ދަށުން  ފަހުމުނާމާގެ  ވެވުނު  އެކު  އާ  )އެމް.އެސް.ޔޫ(  ޔުނިވަރސިޓީ 
އެމް. ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ދާއިރާގެ  ބިޒްނަސް  އަދި  މެނެޖްމަންޓް 

ފެށީވެސް  ސްކޫލްގައި  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  އެސް.ޔޫ.އިން 
ބައިވެރިއަކު   15 ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމުގެ  މި  އަހަރުއެވެ.  މިދިޔަ 
ފަށާފައެވެ. ވަނީ  މަސައްކަތް  ހާސިލުކުރުމުގެ  ޕީ.އެޗް.ޑީއަށް 

ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުން

ދިނުމުގެ  ޚިދްމަތެއް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  އަވަސް،  ދަރިވަރުންނަށް 
ޕޯޓަލްއެއް  ނަމުގައި  ގެ  ޑެސްކް  ހެލްޕް  ސްޓޫޑެންޓް  މަޤްޞަދުގައި، 
ޕޯޓަލުން  އެ  މެދުވެރިކޮށް  ވެބްސައިޓް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތަޢާރުފުކޮށް، 
މިދިޔައަހަރު  ނިޒާމެއް  ހައްލުކުރެވޭނެ  މައްސަލަތައް  ދަރިވަރުންގެ 
ޤާއިމުކުރެވުނެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނާއި ޚިދްމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ 
ތަޢާރުފުކުރެވުނެވެ.  ނިޒާމެއް  ފީޑްބެކް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ދެކޭގޮތް 

ރިސަރޗް 
ރޫޙު  ދިރާސާކުރުމުގެ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  އަހަރުވެސް  ވޭތުވެދިޔަ  އަށަގެންނެވުމަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  މި  ބޭއްވުނު  އަހަރު  މިދިޔަ  މިގޮތުން  ގެންދެވުނެވެ. 
ކޮންފެރެންސްގައި  ރިސަރޗް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފުރަތަމަ  ފުރަތަމަ 
ދިޔައެވެ.  ހުށަހެޅިގެން  ދިރާސާތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ބައެއް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބޭފުޅުން،  ޢިލްމީ  ޤައުމަކުން   7 ތަފާތު  އިތުރުން  ބައިވެރިންގެ  ރާއްޖޭގެ 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ކޮންފެރެންސްގައި  މި  ހިންގުނު  މިނަމުގައި  “ތެވެލި” 
ދިރާސަތަކަކީ  މުހިއްމު  ބޭނުންވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތެރޭގައި  ކޮންފެރެންސްގެ 
މަންދޫބުންނާ  ދާއިރާތަކުގެ  ކަމާބެހޭ  ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  ކޮބައިކަން 
އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބުނު  ބާއްވައި،  ބައްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތު  އެކު 
ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ލިސްޓެއް  ދިރާސާތަކުގެ  މުހިއްމު  ރާއްޖެއަށް 

ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް އެ 
މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 
ކުށްކުރުމާބެހޭ  ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ގުޅިގެން  އޮފީހާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ދެނެގަތުމަށް  ހާލަތު  ހައުސިންގ  ރާއްޖޭގެ  ދިރާސާއަކާއި  ތަފާސްހިސާބުގެ 
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ދިރާސާ 
އަދި ފުލުހުންނާ މެދު ޢާންމުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ދިރާސާ  ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ގުޅިގެން  އާ  ސަރވިސް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮނިގަނޑު ކުރިމަގަށް 
ފެށިގެން  އަހަރު ނިމުނީ، 1 ޖަނަވަރީ 2018 އިން  2017 ވަނަ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް މުޙިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް 
ނަރުހުން  މީގެތެރޭގައި  ނިންމުމާއެކުގައެވެ.  ކައުންސިލުން  ޔުނިވަރސިޓީ 
ތަމްރީންކުރުމުގެ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ މިދާއިރާއިން ދިރާސާތައް 
އިތުރުކުރުމަށް ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ އެއް އުފެއްދުމާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ 
އެންޑް ލޯ އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އެއްކޮށް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ 
އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އީޖާދީ އާ 
ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ 
ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް އެއްކޮށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިން، 
ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އުފައްދެމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން 
ސްކޫލް  އޮނިގަނޑަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަހިކޮށްދިނުމަށް  ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ 
ނިންމަވާފައެވެ.  ވަނީ  ކައުންސިލުން  އިތުރުކުރުމަށް  މެޑިސިން  އޮފް 

ޔުނިވަރސިޓީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކަންކަމުގައި އިސް ސަފަށް 
 2018 އެކު  ޕްލޭނަކާ  ސްޓްރެޓީޖިކް  އާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުވައްޒަފުންގެ  ދަރިވަރުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަށާއިރު،  އަހަރު  ވަނަ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަށަގެންނެވުމަށާއި  ޢިލްމު  އާއި  އީމާން  މެދުގައި 
ދައްކުވައިދޭނެ  ތަފާތު  މުޖުތަމަޢުގައި  ދަރިވަރުންނަކީ  މުވައްޒަފުންނާއި 
ރާވާފައެވެ.  ވަނީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ހެދުމަށް  ބަޔަކަށް 

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒުތަކާ 
ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވައިދީ، މިފަދަ މަރުކަޒުތަކާ 
ގުޅިގެން  ކޮލޮބޮރޭޓިވް ރިސަރޗްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. 

މި މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 2018 ވަނައަހަރަކީ، މި ސަރަހައްދުގައި 
ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކަށްވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ކުރަމުންމިދާ 
ވާނެއެވެ.  އަހަރަކަށް  ހާސިލުވާނެ  ކާމިޔާބީތަކެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ދަތުރުގައި 

                

                      ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު

                       ވައިސް ޗާންސެލަރ 

4 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
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ތިރީގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ / މުއައްސަސާތަކާއެކު ފަހުމުނާމާގައި 
ސޮއިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަދެއްވިއެވެ.

• ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ	

• ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރެމެން އާއި މަހިޑޮލް 	
ޔުނިވަރސިޓީ 

• ޓެރީ ޔުނިވަރސިޓީ، އިންޑިއާ / ނިއުދިއްލީ 	

• ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާ ޕާރލީސް، 	

• އީޑިތް ކޮވާން ޔުނިވަރިސިޓީ	

• ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަލާޔާ	

• ވަރޗުއަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޕާކިސްތާން  	

• ކޭ.ޖީ ހޮސްޕިޓަލް، އިންޑިއާ )ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް 	

ސައިންސަސްއާ ދެމެދު(

• މޮރަޓުވާ ޔުނިވަރސިޓީ، ސްރީލަންކާ	

• ގުއިލިން ޓުއަރިޒަމް ޔުނިވަރސިޓީ، ޗައިނާ	

 ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް
2017 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރެއްވި އަދި މުރާޖަޢާކުރެއްވި ބައެއް މުހިއްމު ސިޔާސަތުތަކާއި 

އުސޫލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
• އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މުރާޖަޢާކުރުން. 	

• އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވަރކްލޯޑު ސިޔާސަތު މުރާޖަޢަކުރުން. 	

• މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވެދޭ އުސޫލު އިސްލާޙުކުރުން	

• އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަދެވޭ ސްޕައިން އާއި އިދާރީ މަގާމުތަކުގެ ގިންތިތައް މުރާޖަޢާކުރުން. 	

• ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމުދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކުރުން. 	

• އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާރަގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، އިނާޔަތްތަކާއި، ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލުން. 	

• ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، އިނާޔަތްތަކާއި، ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލުން.	

• އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާގުޅޭ ސިޔާސަތާއި އުސޫލު މުރާޖަޢާކުރުން. 	

• ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ އުސޫލު މުރާޖަޢާކުރުން. 	

• ޓިއުޝަން ފީ ޕޮލިސީ މުރާޖާކުރުން. 	

• އެކެޑަމިކް އޮނިގަނޑަށް ޓިއުޓަރ ޓްރެކެއް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮފެސަރ ގެ މަޤާމު އިތުރުކުރުން.  	

• ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންޑޯމަންޓް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުން.	

2017 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު ބައެއް މުހިންމު 
މަސައްކަތްތައް

• ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން 	
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ 

އުސޫލުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދެވުން.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ 	
ޓެކްނޯލޮޖީ އެއްކޮށްލައި 1 ޖަނަވަރީ 2018 އިން ފެށިގެން ފެކަލްޓީ 
އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމަށް 

ނިންމުން. 

• ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް 	
ސްޓަޑީޒް އެއްކޮށްލައި 1 ޖަނަވަރީ 2018 އިން ފެށިގެން ފެކަލްޓީ 

އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އުފެއްދުމަށް ނިންމުން. 

• 1 ޖަނަވަރީ 2018 ން ފެށިގެން ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ އެއް 	
އުފެއްދުމަށް ނިންމުން. 

• ޔުނިވަރސިޓީން ކުންފުންޏެއް އެކުލަވާލުމަށް ހުއްދަދީ ކުންފުނީގެ 	
ބޯޑު އެކުލަވާލެވުން. 

• ދަރިވަރުން އޮންލައިން ކޮށް ފީ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް 	
ހުއްދަދިނުން.

• މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ޅަދަރި މައިނަށް މަސައްކަތުގެ ވަގުތު 	
ކަނޑައެޅުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން.

• ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން އުފެއްދުމަށް ހުއްދަދިނުން. 	

6 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



2017 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 ޢާއިޝަތު ޝާހީން
16 ޖުލައި 162017 ޖުލައި 2015ޑީން )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

15 ޖުލައި 152017 ޖުލައި 2015އެކަޑެމިކް ސެނެޓް މެންބަރއައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކު
24 ޖުލައި 242019 ޖުލައި 2017ޑީން )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

24 ޖުލައި 242019 ޖުލައި 2017އެކެޑަމިކް ސެނެޓް މެންބަރއަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކް
18 ސެޕްޓެމްބަރ 182018 ސެޕްޓެމްބަރ 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަފީފް

18 ސެޕްޓެމްބަރ 182017 ސެޕްޓެމްބަރ 2016ދަރިވަރު )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލް އަރުޝަދު އަޝްރަފް
25 ސެޕްޓެމްބަރ 252018 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ދަރިވަރު )އެފް.އެސް.އެލް(އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު 

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ

ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން
1821ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(
2021ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

1921އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
1321ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް

0821ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް
0721އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު
0621އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް
1921ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

1821އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
1010އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

0610އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކު
0809އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

0809އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކް
2021އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަފީފް

1414އަލްފާޟިލް އަރުޝަދު އަޝްރަފް
0506އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު 
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2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުން

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

ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު  އާއިޝަތު ޝާހީން  އާއިޝަތު ޝާހީން
އިސްމާއިލް

އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ 
މަނިކު

އަރުޝަދު އަޝްރަފް ޢަލީ ރަޝީދު ޢަޒީޒާ ޢަފީފްޢަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކް

8 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އެކެޑަމިކް ސެނެޓް
2017 ވަނަ އަހަރު އެކެޑަމިކް ސެނެޓްގެ 25 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އެކެޑަމިކް ސެނެޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާގައި ވާ ފަދައިން 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ އަދި ޢިލްމީ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން މިސްރާބުކޮށް ވާނުވާ ބަލައި އެންމެ އިސް ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމެވެ. 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ވައިސް ޗާންސެލަރޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

--ރެޖިސްޓްރާރޑޮކްޓަރ 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.އީ(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެމް.އެސް(ކެޕްޓަން އަޙުމަދު ޒުބެއިރު
--ޑީން )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޙުސައިން
--ޑީން )އެފް.އެސް(ޑޮކްޓަރ ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

--ޑީން )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު
--ޑީން )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް ޣާނިމް މުޙައްމަދު
--ޑީން )ރިސަރޗް ސެންޓަރ(ޑޮކްޓަރ ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަހީމް
--ހެޑް އޮފް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނާޒިޔާ
--ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޙަލީމް
--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

12 ޖުލައި 132018 ޖުލައި 2016 ލެކްޗަރަރ  )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް
04 ސެޕްޓެމްބަރ 162017 އޮކްޓޫބަރު 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ފާރިޒް ނިޒާރު

04 ސެޕްޓެމްބަރ 052019 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނަދީމް
11 ޖޫން 282017 އޮކްޓޫބަރު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ ވަސީމާ ފިކުރީ

11 ޖޫން 122019 ޖޫން 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު
01 އޭޕްރިލް 232019 އޮގަސްޓް 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޒަކީ

01 އޭޕްރިލް 022019 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ
08 އޭޕްރިލް 102017 ޖުލައި 2014ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް އާދަމް ޚާލިދު

31 ޑިސެންބަރު 092017 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ
27 ޖޫން 282017 ޖޫން 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.އެލް(އައްޝައިޚް ފައްޔާޒް ޢަލިމަނިކު
28 ނޮވެންބަރު 2017-ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަހާރަތު
--ލެކްޗަރަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ ޝިމްނާ ޝަކީބް
29 މާރިޗް 262019 މާރިޗް 2017ލެކްޗަރަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުމްތާޒް

--ލެކްޗަރަރ )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު
12 މާރިޗް 132019 މާރިޗް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު
12 ޖުލައި 132018 ޖުލައި 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުމީން
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މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
15 އޮކްޓޫބަރު 162018 އޮކްޓޫބަރު 2016ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް

--ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.އެލް(އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
17 ސެޕްޓެންބަރު 182017 ސެޕްޓެންބަރު 2016ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް ޙައްމާދު ވާފިރު
17 ސެޕްޓެންބަރު 182017 ސެޕްޓެންބަރު 2016އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު

24 ސެޕްޓެންބަރު 252017 ސެޕްޓެންބަރު 2016ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް އާދަމް ރުޝްދީ
24 ސެޕްޓެންބަރު 252017 ސެޕްޓެންބަރު 2016އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް ސާޖިދު ރަޝީދު

2017 ވަނަ އަހަރު އެކެޑަމިކް ސެނެޓުން އަލަށް އެކުލަވާލުމަށް ހުއްދަ ދެއްވި ކޯސްތައް
އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ތަފްސީލް  ކޯހުގެ   19 އެ  ދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ހުއްދަ  އެކުލަވާލުމުގެ  ކޯހެއް   19 ސެނެޓުން  އެކެޑެމިކް  އަހަރު  ވަނަ   2017
ޔުނިވަރސިޓީ  އެކުލަވާލުމަށްފަހު  ކޯސް  ދެއްވުމުން  ހުއްދަ  ސެނެޓުން  ފަށާނީ  ހިންގަން  ކޯސް  ފެކަލްޓީތަކުން  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ޢާންމު 
ލިބުމުންނެވެ.  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ  އެ  ހުށަހަޅައި،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ފާސްކުރުމަށްފަހު  ކޯސަސްއިން  އޮން  ކޮމިޓީ 

ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚްކޯހުގެ ނަންފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

29 ޖަނަވަރީ 2017އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަތީބް
29 ޖަނަވަރީ 2017ޑިޕްލޮމާ ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަތީބް
28 މެއި 2017ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

28 މެއި 2017އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
28 މެއި 2017ބެޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

28 މެއި 2017ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
11 ޖޫން 2017ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލެންގުއޭޖް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް 
ސްޓަޑީޒް

14 މެއި 2017ޑިޕްލޮމާ އިން ހޮސްޕިޓެލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް
14 މެއި 2017ޑިޕްލޮމާ އިން ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް

14 މެއި 2017ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް
14 މެއި 2017މާސްޓަރ އިން ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް

24 ސެޕްޓެންބަރު 2017ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ބަޓްލަރ ސަރވިސް
24 ސެޕްޓެންބަރު 2017ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ބަރިސްތާ ސަރވިސް

ފެކަލްޓީ އޮފް އަރޓްސް
11 ޖޫން 2017އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޖާނަލިޒަމް

23 ޖުލައި 2017ޑިޕްލޮމާ އިން ޖާނަލިޒަމް
09 ޖުލައި 2017މާސްޓަރ އޮފް އާކިޓެކްޗަރ )ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިޒައިން(ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
06 އޮގަސްޓް 2017މާސްޓަރ އޮފް ނާރސިންގ

06 އޮގަސްޓް 2017މާސްޓަރ އޮފް ނާރސިންގ )ރިސަރޗް(
24 ސެޕްޓެންބަރު 2017އެމް.އެން.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
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އެކެޑަމިކް ސެނެޓް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ
ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން

2525ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
2125ޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

2225އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
2025ޑރ. ސަޢުދުهللا ޢަލީ

2025އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ މުޙައްމަދު
1925އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

1525އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަލީ
1421އަލްފާޟިލާ ޝާމިލާ ޢަބްދުهللا

44އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު
2225ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙުމާން

1325އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ
1625އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

1825ކެޕްޓަން އަޙުމަދު ޒުބެއިރު
1625އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޙުސައިން

2025ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު
2325އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

2025އަލްފާޟިލް ޣާނިމް މުޙައްމަދު
2025ޑރ. ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަހީމް
1925އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނާޒިޔާ
1025އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޙަލީމް
2425އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

2325އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް

ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން
1622އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ފާރިޒް ނިޒާރު

33އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނަދީމް
916އަލްފާޟިލާ ވަސީމާ ފިކުރީ

49އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު
011ޑރ. އަޙުމަދު ޒަކީ

814އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ
77އަލްފާޟިލް އާދަމް ޚާލިދު

1115އަލްފާޟިލް ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ
1016އައްޝައިޚް ފައްޔާޒް ޢަލިމަނިކު
1725އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަހާރަތު
36އަލްފާޟިލާ ޝިމްނާ ޝަކީބް
616އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުމްތާޒް

56އައްޝައިޚް ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު
1518އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު
1525އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުމީން

2225އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް
11އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ

123އަލްފާޟިލް ޙައްމާދު ވާފިރު
823އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު

02އަލްފާޟިލް އާދަމް ރުޝްދީ
12އަލްފާޟިލް ސާޖިދު ރަޝީދު
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އެކެޑަމިކް ސެނެޓުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް
ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިތުރުން 2017 ވަނަ އަހަރު އެކެޑަމިކް ސެނެޓުން 25 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުހިއްމު 

ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

• ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްއިން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތަކުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 18 މަސް ދުވަސް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި އަދި 	
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޕީޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ކޯސްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެވުނެވެ.

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއިން ހިންގާ ނާރސިންގގެ ކޯސްތަކަށް އިތުރު ދެ އިންޓޭކް ނެގުމަށް، ހުއްދަދެވުނެވެ.	
• ރިސަރޗް އެތިކްސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނެވެ.	
• ގްރެޖުއޭޝަންގައި އިނާމު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.	
• ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް، ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ 	

ޓެކްނޯލޮޖީ، ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު އެކެޑަމިކް ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް/ސިޔާސަތުތައް 
އެކަޑަމިކް ސެނެޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ފާސްކުރުން ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

• އެސެސްމަންޓް ޕޮލިސީ 	
• ރިސަރޗް އެތިކްސް ޕޮލިސީއާއި ގައިޑްލައިން 	
• ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްގެ ގަވާއިދު 	
• އެމް.އެން.ޔޫ ލައިބްރަރީ ގަވާއިދު 	
• ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު 	
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ފިނޭންސް ކޮމިޓީ
ފިނޭންސް ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާއާ ބެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރު ދެވިފައިވާ 
ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އާމްދަނީއާއި 
ޚަރަދުތަކަށް ވަމުންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުޅާކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަންތަން ބަލަހައްޓާ އަޅާލުމެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
ކައުންސިލް މެންބަރުއަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
--ވައިސް ޗާންސެލަރޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
--ޑިރެކްޓަރއަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ނަޢީމް

14 ޖުލައި 152016 ޖުލައި 2014އެކްސްޓާނަލް މެންބަރުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު
09 އޮގަސްޓް 102018 އޮގަސްޓް 2016އެކްސްޓާނަލް މެންބަރުއަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުލް ލަތީފް

19 ޖުލައި 202018 ޖުލައި 2016ޑީންއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު

2017 ވަނަ އަހަރު ފިނޭންސް ކޮމިޓީގެ 12 ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ތިރީގައި އެ ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ފިނޭންސް ކޮމިޓީން ނިންމި މުހިންމު ނިންމުންތަކެވެ. 

• ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރުންނާއި ރިސޯސް ލެކްޗަރަރުންގެ އުޖޫރައަށް ބަދަލުގެނައުން.	
• ޓްރޭނިންގ ހިންގުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ޕްރޮފެސަރުންނަށް ދޭނެ އެލެވަންސްއެއް ކަނޑައެޅުން.	
• ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިމާރާތުގައި ހުންނަ ކެންޓީން ހިންގުމަށް ސްޓާފް ކްލަބަށް ހަވާލުކުރުން.	
• ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަންތަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުއްޔަށް ދޭ އަގަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.	
• ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް އިމާރާތްތަކުގެ މަގުމަތީ ފާރުގައި އިސްތިހާރުޖެހުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.	
• ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތިޙާންތައް އިންވިޖިލޭޓްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުން.	
• ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕީއީ ހޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އަގެއް ކަނޑައެޅުން.	
• ޑޮކްޓޯރަލް ތީސީސް އެގްޒޭމިންކުރާ މީހުންނަށްދޭ އޮނަރޭރިއަމް މުރާޖާޢާ ކުރުން.	
• ގްރެޖްއޭޓްވާ ދަރިވަރުގެ އަތުން ނަގާ ފީ މުރާޖާޢާ ކުރުން.	
• މެޑިކަލް އެގްޒާމްގެ ފީ ބެހޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.	
• ޖަޕަނީޒް ލޭންގްއޭޖް ޕްރޮފިޝަންސީ ޓެސްޓް )ޖޭ.އެލް.ޕީ.ޓީ(ގެ އިމްތިޙާން ފީ ކަނޑައެޅުން.	
• ނަރުހުންގެ ކޮންޕިޓެންސީ އިމްތިޙާންގެ ފީ ކަނޑައެޅުން.	
• ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސުން އަލަށް ފަށާ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން.	
• ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒުން ވިއްކާ ބައެއް ފޮތްތަކުގެ އަގު ރިވިއުކުރުން.	
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ފިނޭންސް ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ
ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން

1212އަލްފާޟިލް އަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
1212ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
1112ޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

212އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު
912އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ނަޢީމް

012އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުލް ލަތީފް
1012އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު
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ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ
ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެއްގޮތަށް  ނިންމުންތަކާ  ކައުންސިލްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޮމިޓީއަކީ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން 
ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އަކީ ކައުންސިލުން އުފައްދައި، ކައުންސިލަށް ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލުން 
ސިޔާސަތުތައް  ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  ތިއްބަވައެވެ.  މެންބަރުން   7 ޖުމްލަ  މެންބަރުންނާއެކު   2 އަޢްޔަންކުރާ 
ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާ  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓުތައް  މައްސަލަތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ކައުންސިލުން  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  އެހީތެރިވުން  ކުރުމުގައި  ރިވިއު  އެކުލަވާލުމާއި 
ރަނގަޅު  ބެހޭގޮތުން،  އާ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ނިންމުމާއި  ގޮތްތައް  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ނުވާ  ކަނޑައެޅިފައި  އުސޫލުތައް  ކަންކަމުގައި 
ހިމެނެއެވެ. ހުށަހެޅުން  ގޮތްތައް  ކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  އުސޫލުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދެނެގަނެ،  އުސޫލުތައް  ޕްރެކްޓިސް“  ”ބެސްޓް  މުއައްސަސާތަކުގެ 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ވައިސް ޗާންސެލަރޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
11 ޖުލައި 122019 ޖުލައި 2017އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރުއަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

19 ޖުލައި 202018 ޖުލައި 2016ވެރިޔާ )ސީ.އޯ.އެލް(އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ
--ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ފައިނޭންސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޢީމް

--ޑިރެކްޓަރ )ހިޔުމަން ރިސޯސް(އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިރުޝާން
--އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ހިޔުމަން ރިސޯސް(އަލްފާޟިލާ ނަޞްރާ ޢަބްދުهللا *

--އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ހިޔުމަން ރިސޯސް(އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަޥުސަން އިސްމާޢިލް *

ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ

ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން
2832ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފު
2932ޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
2732އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
1014އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

2232އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ
2432އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޢީމް

1011އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިރުޝާން
1717އަލްފާޟިލާ ނަޞްރާ ޢަބްދުهللا *

44އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަޥުސަން އިސްމާޢިލް *

ސެކްޝަން  ރިސޯސް  ހިޔުމަން  ކޮމިޓީގައި  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިޔުމަން  ކުރެވެންދެން  ޢައްޔަން  ވެރިޔަކު  އަށް  ސެކްޝަން  ރިސޯސް  *ހިޔުމަން 
އެވެ. އިސްމާޢިލް  ސަޥުސަން  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  އާއި  ޢަބްދުهللا  ނަޞްރާ  އަލްފާޟިލާ  ސެކްޝަންގެ  އެ  ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  ތަމްޞީލް 
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މުހިންމު މަސައްކަތްތައް
2017 ވަނަ އަހަރު ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  32 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މި ކޮމިޓީން 107 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. 

މީގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މުހިއްމި ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

• ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ)H1N1( އާއި ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާބަނޑު ސްޓާފުންނަށް މަސައްކަތުން ލުޔެއް ދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 	
ވައިސް ޗާންސެލަރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީން ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހުމުން “ހައި 
ރިސްކް” އަކަށް ވެދާނެ ފަރާތެއް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ ލުޔެއް އެ ދުވަސްކޮޅު ބޭނުންނަމަ 

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ. 16 މާރިޗު 

• ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ޅަދަރިމައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ޚާލަތާއި ގުޅިގެން 	
އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން “ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށާއި 

ޅަދަރިމައި މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭ އުސޫލު” ފާސްކުރެވުނެވެ. 27 އެޕްރީލް 2017

• ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން “ ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އުސޫލު 	
ފާސްކުރެވުނެވެ. 28 މޭ 2017

• އަލަށް އުފެއްދުނު “ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން “ ގެ ސްޓްރަކްޗަރ ފާސްކުރެވުނެވެ. )12 އޮކްޓޫބަރު(	

• ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހެދުމަށާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް މަތީ ސަނަދުތަކަށް 	
ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން “ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި ތިއްބަވައިގެން މަތީދަރަޖައިގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުވައްޒަފުން 

ވީއްލުމުގެ އުޞޫލް “ ފާސްކުރެވުނުވެ. )02 ނޮވެންބަރު(

16 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސް
ސެނެޓުން  އެކެޑެމިކް  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  މަންހަޖަށް  ކޯސްތަކުގެ  ފާސްކޮށް،  ކޯސްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޯސަސްއަކީ  އޮން  ކޮމިޓީ 
ބޭނުންވާ  ފާސްކުރުމަށް  ކޯހެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވާ  ކޯސްތައް  ސަނަދުގެ  މަތީ  ކޮމިޓީއެކެވެ.  ސަބް  ސެނެޓުގެ  އެކެޑެމިކް  އުފައްދާފައިވާ 
ކޯސްތައް  ނުހިމެނޭ  އަރަނި  ކޯސްތަކާއި  ސަނަދުގެ  މަތީ  މަސައްކަތެކެވެ.  ކޯސަސްގެ  އޮން  ކޮމިޓީ  ފާސްކުރުމަކީ  ފަރުމާކޮށް  ފޯމުތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި 
ފާސްވެގެންނެވެ. ކޯސަސްއިން  އޮން  ކޮމިޓީ  ފޮނުވޭނީ  ފާސްކުރުމަށް  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ކޯހެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

--ރެޖިސްޓްރަރޑޮކްޓަރ ސަޢުދުهللا ޢަލީ
31 ޑިސެންބަރު 172017 ފެބްރުވަރީ 2016ޑީން )އެފް.އެސް(ޑޮކްޓަރ ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު 
31 ޑިސެންބަރު 162017 މާރިޗު 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެސް.އެލް(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ވަހީދާ

02 މާރިޗު 032017 މާރިޗު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލް ނާފިޒް މުޙައްމަދު
12 މާރިޗު 132019 މާރިޗު 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޒީނަތު ޞޯލިޙު

10 ޖުލައި 172017 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިޔާފް 
10 ޖުލައި 112019 ޖުލައި 2017ލެކްޗަރަރ )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލާ ނާޞިރާ މޫސާ

30 މާރިޗު 172017 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ 
15 އޭޕްރިލް 162019 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަފްޒަލް
16 ފެބްރުވަރީ 172018 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހީމް 

18 އޭޕްރިލް 092017 ފެބްރުވަރީ 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒު ފަހުމީ
18 އޭޕްރިލް 192019 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޠާޢު ޝަހީމް

18 އޭޕްރިލް 042017 ނޮވެންބަރު 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އައި.އެސް(އައްޝައިޙް އާސިފް މޫސާ އިބްރާހީމް 
31 ޑިސެންބަރު 192017 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އައި.އެސް(އަލްފާޟިލާ ފަޒުނާ ހުސެއިން
16 ފެބްރުވަރީ 172018 ފެބްރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޖާބިރު 
23 ފެބްރުވަރީ 242017 ފެބްރުވަރީ 2015ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ އަފީފް 
14 މާރިޗު 152019 މާރިޗު 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނީނާ

12 މެއި 132017 މެއި 2015ލެކްޗަރަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ ރޯޒާ އިބްރާހީމް 
31 މެއި 12019 ޖޫން 2017ލެކްޗަރަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝާހީން

24 ނޮވެންބަރު 252017 ނޮވެންބަރު 2015އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.ޓީ(އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ހައިކަލް 
13 ފެބްރުވަރީ 142019 ފެބްރުވަރީ 2017ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ
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2017 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްއިން ކުރެވުނު ބައެއް މުޙިއްމު މަސައްކަތްތައް
1.ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްއިން 2017 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ކޯސްތައް:

• އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަތީބް	
• ޑިޕްލޮމާ ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަތީބް 	
• ބެޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އޮނަރސް	
• އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް	
• ޑިޕްލޮމާ އިން ހޮސްޕިޓޭލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް	
• ޑިޕްލޮމާ އިން ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް	
• މާސްޓަރ އިން ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް	
• މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ	
• ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ	

ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ.  .2
ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ 25 ކޯހެއްގެ އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިއާއަށް ބަދަލު ގެނެވުނެވެ.  .3

18 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



އެހެނިހެން ކޮމިޓީތައް

މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 
މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ މަތީ ސަނަދުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، 
މިގޮތުން  ކޮމެޓީއެކެވެ.  އުފައްދާ  ހިންގުމަށް  ގަވާއިދުތައް  އެ  ލަފާދިނުމާއި  ސެނެޓަށް  އެކަޑެމިކް  ހެދުމަށް  ގަވާއިދުތައް  ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ތަރައްޤީކޮށް 
ޕީ.އެޗް.ޑީ ފުރުސަތުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ދަރިވަރުން ވަޒަންކޮށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ދަރިވަރުން ކޯހަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޓީ
ސްޓޫޑަންޓްސް ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޓީ އަކީ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައި، ސްކޮލަރޝިޕް ދޭންޖެހޭ 
ފަރާތްތައް ކަޑައަޅައި، ޝަކުވާތައް ބަލައި، މިކަންކަމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑުކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވިލަރެސްކޮށް، 
ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދަރިވަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމާއި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭ ސްކީމްތައް ރިވިޔޫކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިޞްލާހު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

ހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ، ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަންއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

ރަޖިސްޓްރަރޑޮކްޓަރ ސައުދުهللا ޢަލީ
ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސްއަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙްމަދު
ޑީން، އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްއަލްފާޟިލް ޝާތިފް ޢަލީ

ޑީން، ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީއަލްފާޟިލް ޣާނިމް މުޙައްމަދު

ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީ 
ޙިދުމަތްތައް  ލައިބްރަރީގެ  މަޤްސަދަކީ  ކޮމެޓީގެ  މި  ކޮމެޓީއެކެވެ.  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ސެނެޓްގެ  އެކެޑަމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޮމެޓީއަކީ  ލައިބްރަރީ 
ދިނުމެވެ.  ލައިބްރަރީއަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ސެނެޓަށާއި  އެކެޑަމިކް  ލަފާ  ގޮތްތަކުގެ  ތަންފީޒުކުރާނެ  އެކުލަވާލައި  އުޞޫލުތައް  ލައިބްރަރީގެ  ކުރިއެރުވުމަށާއި 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަން ކުރި ކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތުއަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ހުސައިން
--ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލާ ޙުސައިން ހަލީމް 
22 ފެބުރުވަރީ 222019 ފެބުރުވަރީ 2017އެކެޑަމިކް ސެނެޓުން އައްޔަން ކުރި މެންބަރއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިޔާފް

22 ފެބުރުވަރީ 222018 ފެބުރުވަރީ 2017އެކެޑަމިކް ސެނެޓުން އައްޔަން ކުރި މެންބަރއަލްފާޟިލާ އައިޝަތު މަހާރަތު
22 ފެބުރުވަރީ 222018 ފެބުރުވަރީ 2017އެކެޑަމިކް ސެނެޓުން އައްޔަން ކުރި މެންބަރއައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކު

22 ފެބުރުވަރީ 222019 ފެބުރުވަރީ 2017ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަން ކުރި މެންބަރއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު
22 ފެބުރުވަރީ 222018 ފެބުރުވަރީ 2017ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަން ކުރި މެންބަރއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝާދިޔާ
22 ފެބުރުވަރީ 222019 ފެބުރުވަރީ 2017އެކެޑަމިކް ސެނެޓުން އައްޔަން ކުރި މެންބަރއަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ރަޝީދު

--ޑެފިޔުޓީ ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝަބާނާ 
--ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލާ އަތިއްޔާ ޝަކީލު
--ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަން އިން އައްޔަން ކުރި ދަރިވަރުއަލްފާޟިލް ޝާފިއު އަޙްމަދު 
--ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަން އިން އައްޔަން ކުރި ދަރިވަރުއަލްފާޟިލާ އަނާ އަޙްމަދު 

2017 ވަނަ އަހަރު ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީން ކުރެވުނު ބައެއް މުޙިއްމު މަސައްކަތްތައް
• ލައިބްރަރީ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުން. 	
• ލައިބްރަރީގައި އީ-ބުކްސް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލުން.	
• ޑިޖިޓަލް ރިޕޮޒިޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުން.	

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 19



ދަރިވަރުންގެ އިސްތިޢުނާފް ކޮމިޓީ
ފެކަލްޓީ  ކިޔަވާ  ދަރިވަރުން  އެ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާއި  އެކިއެކި  ދިމާވާ  މާހައުލުގައި  ޔުނިވަރސިޓީ  ދަރިވަރުންނަށް  ކޮމެޓީއަކީ  އިސްތިޢުނާފް  ދަރިވަރުންގެ 
ހުށަހަޅާ،  ބޭނުންނަމަ  ކުރަން  އިސްތިޢުނާފް  ދަރިވަރު  ނިންމުން  ނިންމާ  ކޮމެޓީން  އެ  މައްސަލަތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ކޮމެޓީއަށް  ރިވިއު  އެކަޑަމިކް  ސެންޓަރުގެ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ސެނެޓްގެ ސަބް ކޮމެޓީއެކެވެ. މި ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ އިސްތިޢުނާފަކީ ފެކަލްޓީ ސެންޓަރުތަކުގެ 
އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނިންނާފައިވާ ނިންމުމެއްތޯ ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެ ނިންމުމާމެދު އެންމެ ފަހު 
ބަހެއް ބުނުމެވެ. ދަރިވަރުން އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 16 މައްސަލައެއް މި އަހަރު މި ކޮމެޓީން މަޝްވަރާކޮށް އެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ. 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓީ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓީއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިރާގައި، ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށާއި،  
ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް ފުރުޞަތު ނެތް ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އެކެވެ. ވަކި ޢަދަދަކަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާގެ ޚަރަދުތައް މި 
ކޮމިޓީ މެދުވެރިވެގެން ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ނޫނީ ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ. އަދި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދޭ ފަރާތް ތަކުން ކުރާ 
ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މި ކޮމިޓީ ޒިންމާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 2017  ވަނަ އަހަރު މި ކޮމެޓީގެ 59 ޖަލްސާ ބާއްވައި 118 ކަމަކަށް ނިންމުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
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ފެކަލްޓީ / ސެންޓަރުތަކުގެ ރިޕޯޓް



ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރުތައް 
އަށަގެންނެވުމަށް  ހިތްތަކުގައި  މީހުންގެ  ޝައުޤުވެރިކަން  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ފަރުމާކުރުމާއި  މަންހަޖު  ކޯސްތަކުގެ  ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  އެއްގޮތަށް  އެއާ  ފާހަގަކޮށް 
ކަންކަމެވެ. މުހިއްމު  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުތަކުގެ  ފެކަލްޓީގެ  މި  ޝާއިޢުކުރުމަކީވެސް  ކޮށް  ދިރާސާތައް  ތަމްރީނާބެހޭ   ތަޢުލީމާއި  މަސައްކަތްކުރުމާއި 

2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް
• ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އިން އިސްނަގައިގެން 12 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހު 	

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

• މި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިސްނަގައިގެން ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް، 	
5 އޮކްޓޫބަރ 2017 ގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

• ފެކަލްޓީން ހިންގާ މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )އެސެސްމެންޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން( ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެސެސްމެންޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން 	
ވަރކްޝޮޕެއް 2017 މެއި 13 ން 14 އަށް ފެކަލްޓީގައި ހިންގުނެވެ. މި ވަރކްޝޮޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާ ގުޅިގެން 
މަސައްކަތްކުރެއްވި އޮސްޓްރޭލިއަން ކައުންސިލް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަނަލް ރިސަރޗްގެ  2 ކޮންސަލްޓަންޓުން ކަމަށްވާ މިސްޓަރ އަސްތަމުރުތީ ކިލިމަންގަލަމް 
ބައިވެރިވިއެވެ. މުވައްޒަފުން   2 އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަރިވަރުންނާއި   21 ވަރކްޝޮޕްގައި  މި  އެވެ.  ސްޓާރ  ޖެނިފަރ  މިސް  އާއި 

24 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް
• ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރުގައި )ފެބްރުވަރީ 19 އިން މާރިޗް 16 އަށް( 115 ދަރިވަރުން މާލޭގެ 14 ސްކޫލެއްގައި އަދި 16 ދަރިވަރުން އަމިއްލަގޮތުން 	

ޖާގަ ހޯދައިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް  ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ.

• ދެވަނަ ސެމެސްޓަރުގައި ) އޮގަސްޓް 07 ން 30 އަށް( 265 ދަރިވަރުން މާލޭގެ 18 ސްކޫލެއްގައި އަދި އަތޮޅުތަކުގެ 69 ސްކޫލެއްގައި 206 	
ދަރިވަރުން ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިއެވެ.

ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި އައު ކޯސްތައް ފެށުން
• ފެކަލްޓީގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ޓަކައި، ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ )ހެލްތް، ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް( 	

ކޯހެއް ފަރުމާކުރެވި ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސް އަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

• ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުންގެންދާ ‘ކޮމްބައިން ސައިންސް’ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވުނެވެ.	

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
• ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ން  26 އަށް ހިންގި އިންޑަކްޝަން ޓްރޭނިންގ 	

ޕްރޮގްރާމް ގައި ފެކަލްޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

• ފުލްބްރައިޓް ސްކޮލަރ ޑޮކްޓަރ އާސިޔާ ފޮސްޓަރ، މެއި 21 ން 25 އަށް، ފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 	
ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަނާ ބެހޭ ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގިއެވެ. މި ވަރކްޝޮޕް ގައި މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުންނާއި ނެޝަނަލް 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 2 މުވައްޒަފަކާއެކު ޖުމްލަ 14 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.

• “ވަރކްޝޮޕް އޮން އެސެސްމެންޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން އިން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން” ގެ ނަމުގައި ފެކަލްޓީގައި ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގުނެވެ. މި 	
ވަރކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީގެ 27 ލެކްޗަރަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 3 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. ވަރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނަށް 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ އެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި 2 ކޮންސަލްޓަންޓުން ކަމަށްވާ މިސްޓަރ އަސްތަމުރުތީ ކިލިމަންގަލަމް އާއި 
މިސް ޖެނިފަރ ސްޓާރ އެވެ.

• ފޮރ 	 ރިސޯސަސް  އައި.ސީ.ޓީ  ޑިވެލޮޕިންގ  ހިންގި  އިން  ޔުނެސްކޯ 
ޓީޗިންގ ވަރކްޝޮޕް، މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި 
ވަރކްޝޮޕް ގައި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނާއި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 
ބައިވެރިވިއެވެ. މުވައްޒަފުން   ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ  މާލޭގެ  އެޑިޔުކޭޝަނާއި 

• އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްކިލްސް” 	
ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް 4 ނޮވެންބަރު 2017 ގައި ފެކަލްޓީގައި 
މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީ  ފެކަލްޓީގެ  ޕްރޮގްރާމުގައި  ތަމްރީން  މި  ހިންގުނެވެ. 
ބިޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ  އާއި  އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  އިތުރުން 
ބައިވެރިންނަށް  ޕްރޮގްރާމުގެ  ބައިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފުން  ސްކޫލްގެ 
އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ޓްރޭނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަޢުލޫމާތުދެއްވީ 
އެވެ. ޒައުޝާން  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  އެކްސްޓާރނަލް 

• “ޓުވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ވަރކްޝޮޕް” ގެ ނަމުގައި 	
ވަރކްޝޮޕްގައި  ބޭއްވުނު  ފެކަލްޓީގައި  އަށް   15 ން   14 ނޮވެންބަރު 
ބައިވެރިންނަށް  ވަރކްޝޮޕްގެ  ބައިވެރިވިއެވެ.  ލެކްޗަރަރުން   30 ފެކަލްޓީގެ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ރާޖަބަޓް  އުނަންދަ  ސުއާން  ތައިލެންޑްގެ  ދެއްވީ  މަޢުލޫމާތު 
މަކަރަމާނީއެވެ. ރޮސޫކޮން  ޑޮކްޓަރ  ޕްރޮފެސަރ  އެސޯސިއޭޓް 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 25



ސްކޮލަރޝިޕް/ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް
• ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން ޕީ.އެޗް.ޑީ ސްކޮލަރޝިޕަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ހޮވުނު ފެކަލްޓީގެ 3 ލެކްޗަރަރުން 	

ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު، އަލްފާޟިލާ ވަސީމާ ފިކުރީ އަދި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރިއެވެ.

• ދުވަހުގެ 	 އަހަރު   4 ގައި   ބްރިސްޓަލް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ދަށުން  ގެ   2016 ސްކީމް   ސްކޮލަރޝިޕް  ކޮމަންވެލްތް 
ފުރިއެވެ. ވިލާތަށް  އިނގިރޭސި  ޝިޔާމާ  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  މި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ޕީއެޗް.ޑީ 

• ފެކަލްޓީ ގައި ފެށި ފުރަތަމަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދެ ދަރިވަރުން ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ސުނީނާ ރަޝީދު އާއި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަލީގެ 	
ތީސީސް، އެގްޒެމިނަރުންނަށްހުށަހަޅައިދިނެވެ.

 2017 ވަނަ އަހަރު ޙާޞިލުކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް
• ފެކަލްޓީގެ 4 މުވައްޒަފަކު ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި 	

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތެވެ. 

• ފެކަލްޓީ ގައި ފެށި ޕީ.އެޗް.ޑީ ޕްރޮގްރާމް 2017ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަކުރައްވާ 2 	
ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރެއްވި ތީސީސް އެގްޒެމިނަރުންނަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

• ފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަލް 	
ހިންގިފައިވެއެވެ.  މާލޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
ވަރކްޝޮޕް/  މުވައްޒަފުން  ބައެއް  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  އަދި 
މުވައްޒަފުން  އިތުރުން  މީގެ  ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ.  ކޮންފަރެންސް 
އަމިއްލަގޮތުން ހޯއްދެވި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

• ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ 	
ސްކޫލްތަކެއްގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަކީލާ، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެތަމެޓިކްސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ މަޢުމޫނާ ޢަބްދުهللا، ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒުބެއިރު، ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސްޓަޑީޒް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސައިންސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ވަދިއްޔާ ތަޢުފީޤު، ލެކްޗަރަރ
----------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސައިންސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ފަރަޙްނާޒް ޝާޠިރު، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލޭންގްވިޖް އެޑިޔުކޭޝަން
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މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ވީއްލުން
• އެޝުއަރެންސް 	 ކޮލިޓީ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ރިވިއުކުރުމަށް  ސްކޫލް  ދަރުމަވަންތަ  ފަރާތުން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
ފެބްރުވަރީ 5 ން 9 އަށް ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބާއި 
ވީއްލުނެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  ޢަބްދުهللا  މަޢުމޫނާ  އަލްފާޟިލާ 

• އެޝުއަރެންސް 	 ކޮލިޓީ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ރިވިއުކުރުމަށް ފެބްރުވަރީ 
އަފްޒަލާއި  ޙުސެއިން  އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  އަށް   16 ން   12
ވީއްލުނެވެ. މިނސްޓްރީއަށް  އެ  އަޙްމަދު  ޝިއުނާ  އަލްފާޟިލާ 

• ގައި 	 ޑޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ސްކޫލްގެ  ތާޖުއްދީން 
އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  ނަންގަވައިދެއްވުމަށް  ސެޝަނެއް 
ދޫކުރެވުނެވެ. ސްކޫލަށް  އެ  އޮގަސްޓްގައި   10 ޒާހިރު،  އާދަމް 

• އެޝުއަރެންސް 	 ކޮލިޓީ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އަށް   14 ން   9 ސެޕްޓެންބަރު  ފަރާތުން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
ރިވިއުކުރުމުގެ  ސްކޫލް  ފ.ބިލެއްދޫ  އާއި  މަދަރުސާ  ފ.އަތޮޅު 
އަލްފާޟިލް  ލެކްޗަރަރ  އެސޯސިއޭޓް  ކުރެއްވުމަށް  މަސައްކަތް 
ވީއްލުނެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް  އެޑިޔުކޭޝަން  ޝަރީފް  ޙުސެއިން 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 27



ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހި 
ދައުލަތުން އުފައްދަވާފައިވާ ހަމައެކަނި މަރުކަޒެވެ. ޔުނިވަރސީޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޞިއްޙީ ރޮނގުން މީހުން 
ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މި ފެކަލްޓީން ވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީގައި ހިންގަމުންގެންދާ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް މި ދާއިރާއިން އިތުރު އައު ކޯސްތައް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެއްޓިފައިވެއެވެ.

• ދުވަހު 	 ވަނަ   19 ޖަނަވަރީ  ކުރުމަށް  ތަމްރީން  ނަރުހުން   3000
އެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. އެމް.އޯ.ޔޫ  ހެލްތާއެކު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

• 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގައި އަލަށް ބެޗެލަރ އޮފް 	
ސޯޝިއަލް ސާރވިސް ވޯކް ކޯސް ފެށުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިޕްލޮމާ 
އިން ނާރސިންގ ކޯސް މުޅިން އަލަށް ރ. އުނގޫފާރުގައި ފެށުނެވެ.

• ސަރުކާރުން ހިންގި ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ވެކްސިން ކެމްޕެއިންގައި 	
ފެބްރުވަރީ 28 ން މާރިޗް 11 އަށް މި ފެކަލްޓީއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ހަރަކާތުގައި  ހިންގި  ޖެހުމަށް  ވެކްސިން  މަރުކަޒުގައި  އިދާރީ 
ބައިވެރިވިއެވެ. މުވައްޒަފުން  ދަރިވަރުންނާއި  ފެކަލްޓީގެ  މި 

• ދަރިވަރުން 	 ދަސްވެނިވި  ފެކަލްޓީން  މި  ޓާރމުގައި  ފުރަތަމަ 
 16 ވަޢުދުވުމަށް  އެހީތެރިންގެ  ސިއްޙީ  ކުރިން  ދަސްވެނިވުމުގެ 
ބޭއްވުނެވެ.  ރަސްމިއްޔާތެއް  ދުވަހު  ވަނަ   2017 އޭޕްރީލް 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ދަރިވަރުން   170 ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި 
ޢިއްޒަތްތެރި  ޖަލްސާގެ  މި  ދެއްވީ  އިއްވައި  ވަޢުދު  ދަރިވަރުންނަށް 
ހޮސްޕިޓަލްގެ  މެމޯރިއަލް  ގާނދީ  އިންދިރާ  މެހްމާން  ޝަރަފްވެރި 
އެވެ. ސުޖާޢު  އިބްރާހީމް  ޑޮކްޓަރ  ފިޒިޝަން  ކޮންސަލްޓަންޓް 

• ދަރިވަރުން 	 ދަސްވެނިވި  ފެކަލްޓީން  މި  ޓާރމުގައި  ދެވަނަ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް.

28 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 23 ވަޢުދުވުމަށް  އެހީތެރިންގެ  ސިއްޙީ  ކުރިން  ދަސްވެނިވުމުގެ 
ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.  ރަސްމިއްޔާތެއް  ގައި  އޮގަސްޓް 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ދަރިވަރުން   100 ވަޢުދުވާ  އެހީތެރިންގެ  ސިއްޙީ 



އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

ގެ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވި ތަންކޯހުގެ ނަން ން ރު ވަ ރި ދަ
ޢަދަދުޢަދަދު

1717 މާރިޗްކ. ތިލަފުށި ބެޗެލަރ އޮފް ނާރސިންގ 17 ވަނަ ބެޗް
ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ 44، 49  އަދި 51 ވަނަ ބެޗް 

2430 މާރިޗް - 06 އޭޕްރީލްހދ. ކުޅުދުއްފުށި)ފުރަތަމަ ގުރޫޕް(

ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ 44، 49  އަދި 51 ވަނަ ބެޗް )ދެވަނަ 
2822 އޭޕްރީލް - 13 މެއިހދ. ކުޅުދުއްފުށިގުރޫޕް(

ލަންކާ ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ ކޯހުގެ 46 ވަނަ ބެޗް "ދަ  ލަންކާގެ  ސްރީ 
0532 މާރިޗް - 01 އޭޕްރީލްހޮސްޕިޓަލް"

ލަންކާ ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ ކޯހުގެ 48 ވަނަ ބެޗް "ދަ  ލަންކާގެ  ސްރީ 
1615 އޭޕްރީލް - 13 މެއިހޮސްޕިޓަލް"

3056 މާރިޗްކ. ތިލަފުށި ބެޗެލަރ އޮފް ނާރސިންގ 58 އަދި 61 ވަނަ ބެޗް
0736 އޭޕްރިލް - 29 އޭޕްރިލްހދ. ކުޅުދުއްފުށިބެޗެލަރ އޮފް ނާރސިންގ 7 ، 10 އަދި 15 ވަނަ ބެޗް

168 އޭޕްރީލް - 06 މެއިދ. ކުޑަހުވަދޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 2 ވަނަ ސެމިސްޓަރ 
167 އޭޕްރީލް - 06 މެއިގދ. ތިނަދޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 3 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
8 16 އޭޕްރީލް - 30 އޭޕްރީލްލ. ގަންބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 2 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
3 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިށ. ފުނަދޫ ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
3 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިނ. މަނަދޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
3 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިފ. ނިލަންދޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
3 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިތ. ވޭމަންޑޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
4 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިހއ. ދިއްދޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
3 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިގއ. ވިލިނގިލިބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
1 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިލ. ފޮނަދޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
1 16 އޭޕްރީލް - 12 މެއިދ. ހުޅުދެލިބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ބެޗެލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ސައިންސް އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން 
0207 އޭޕްރީލް - 22 އޭޕްރީލްހދ. ކުޅުދުއްފުށިމެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 1(

ބެޗެލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ސައިންސް އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން 
0205 އޭޕްރީލް - 22 އޭޕްރީލްސ. ހިތަދޫމެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 2(

ބެޗެލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ސައިންސް އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން 
2305 އޭޕްރީލް - 13 މެއިހދ. ކުޅުދުއްފުށިމެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 1(

ބެޗެލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ސައިންސް އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން 
2304 އޭޕްރީލް - 13 މެއިސ. ހިތަދޫމެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ )ގްރޫޕް 2(

0801 އޭޕްރީލް- 05 މެއިދ. ކުޑަހުވަދޫބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ
2937 އޮގަސްޓްކ. ތިލަފުށި ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ
3035 އޮގަސްޓްކ. ތިލަފުށިބެޗެލަރ އޮފް ނާރސިންގ

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
0103 އޮކްޓޫބަރު - 28 އޮކްޓޫބަރުހއ. ހޯރަފުށިހެލްތް ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
0104 އޮކްޓޫބަރު - 28 އޮކްޓޫބަރުއދ. މަހިބަދޫހެލްތް ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
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ގެ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވި ތަންކޯހުގެ ނަން ން ރު ވަ ރި ދަ
ޢަދަދުޢަދަދު

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
0104 އޮކްޓޫބަރު - 28 އޮކްޓޫބަރުޅ. ނައިފަރު ހެލްތް ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
0104 އޮކްޓޫބަރު - 28 އޮކްޓޫބަރުބ. އޭދަފުށި ހެލްތް ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
0101 އޮކްޓޫބަރު - 28 އޮކްޓޫބަރުދ. ކުޑަހުވަދޫ ހެލްތް ކެއަރ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އަދި ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ 
0106 އޮކްޓޫބަރު - 14 އޮކްޓޫބަރުގދ. ތިނަދޫ ހެލްތް ކެއަރ 3 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އަދި ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ 
0109 އޮކްޓޫބަރު - 14 އޮކްޓޫބަރުދ. ކުޑަހުވަދޫ ހެލްތް ކެއަރ 3 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
0104 އޮކްޓޫބަރު - 28 އޮކްޓޫބަރުފ. ނިލަންދޫހެލްތް ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
0101 އޮކްޓޫބަރު - 28 އޮކްޓޫބަރުއއ. ރަސްދޫ ހެލްތް ކެއަރ 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ
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ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލް މުޠާޢު ޝަހީމް، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

އަލްފާޟިލާ  އާޝިޔަތު ރަޝީދު، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނާރސިންގ އެންޑް މިޑުވައިފަރީ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވަރުޖިނާ، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނަސް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަހާރަތު، ލެކްޗަރަރ
----------------------------------------------

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ބަޔޮމެޑިކަލް ސައިންސް
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އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލަކީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ދާއިރާތަކުގެ ބޭނުންތަކާގުޅޭ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، އަދި އެކައުންޓިންގ 
ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ މަރުކަޒެކެވެ. މި ސްކޫލުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި އައު ކޯސްތައް 
ފަރުމާކޮށް މި ފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެވުނު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވުނެވެ. 

• )އެމް.	 ޔުނިވަރސިޓީ  ސައިންސް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  މެލޭޝިޔާގެ 
ސޮއިކުރެވުނު  ގައި   2016 އޮކްޓޯބަރ   29 އާއެކު،  އެސް.ޔޫ( 
ޕީ.އެޗް. ދާއިރާއިން  މެނެޖްމަންޓް/ބިޒްނަސް  ދަށުން  ފަހުމުނާމާގެ 

ކޯހުގައި  މި  ފެށުނެވެ.  ގައި   2017 ފެބްރުއަރީ   27 ކޯސް  ޑީ 
ގެންދެއެވެ.  ހާސިލުކުރަމުން  ތަޢުލީމު  ދަރިވަރުން   15

• އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ މެނެޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިންސްޓިޓިއުޓްސް 	
އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ އާއި މި ސްކޫލް ގުޅިގެން “14ވަނަ ސައުތް 
އޭޝިއަން މެނޭޖްމަންޓް ފޯރަމް 2017” އޭޕްރީލް 24 ން 26 އަށް 
ސަރަހައްދުގެ  ފޯރަމްގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.  މޯލްޑިވްސްގައި  ބަނޑޮސް 
ބޭފުޅުން  ދާއިރާގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އަދި  ޢިލްމީ  އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން 
ޕަބްލިކް  އެންޑް  “ގަވަރނަންސް  ފޯރަމްގައި  މި  ބައިވެރިވިއެވެ. 
މަޢުލޫއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް”  މެނޭޖްމަންޓް  އޮފް  ރޯލް  ޕޮލިސީ 
ފޯރަމް  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  މަޝްވަރާ  ބަދަލުކޮށް  ޚިޔާލު  ތަޖުރިބާއާއި 
އިންތިޒާމްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް
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• ބެހޭ 	 ކޯސްތަކާއި  ހިންގާ  ފެކަލްޓީތަކުގައި  ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
“ފަހިދުވަސް”  ބާއްވާ  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ދިނުމަށް  މައުލޫމާތު 
ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީ ފެންވަރުގައި ވެސް 
ކޯސްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ.

• 07 އޮކްޓޯބަރ 1991 ގައި މި ފެކަލްޓީ އުފެދުނުފަހުން މިވޭތުވެދިޔަ 	
26 އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކި ފެންވަރުގައި ގިނަ 
ދުވަސް  އަހަރީ  މިގޮތުން  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.  ހިދުމަތްތަކެއް 
ހިންގާފަވެއެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  މުވައްޒަފުން  ފާހަގަކުރުމަށް 

• 1988 ނޮވެމްބަރ 3 ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ 	
ޒިކްރާ ދެމެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާގޮތުގެ މަތީން، 
2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރަކަށް “ޝަހީދު 
ދެވެނީ  އިނާމު  މި   ދެވެމުންދެއެވެ.  އެވޯޑް”  ލަބީބު  އަޙްމަދު 
އަލްމަރްޙޫމް  ހިތަދޫ  ސ.  ޝަހީދުވި  ޙާދިޘާގައި  ގެ   3 ނޮވެމްބަރ 
އަޙްމަދު ލަބީބުގެ ހަނދާނުގައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު މި  އިނާމު 
ޙާޞިލުކުރީ މާސްޓަރ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި 
ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރު، އައިޝަތު ރުޢުޔާ އަދި އައިޝަތު ރަޝީދެވެ.
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ފެކަލްޓީއެވެ. އުނގަންނައިދޭ  ތަޢުލީމް  ދީނީ  ތެރެއިން  ފެކަލްޓީތަކުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަކީ  ސްޓަޑީޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
މަސައްކަތްތައް  އިސްލާމިއްޔާގެ  ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތުލް  ގައި   2010 އެޕްރީލް   5 ވަނީ  އުފެދިފައި  ފެކަލްޓީ  މި 
ގުޅިގެންނެވެ.   ނިންމެވުމާ  ސަރުކާރުން  ގޮތަށް  ކުރައްވާ  އެޑިއުކޭޝަނުން  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް 
ފަރުދުންގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  އަބަދަށް  ގޮތުގައި  ގައުމެއްގެ  އިސްލާމީ  މިނިވަން  ފުރިހަމަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ތެރޭގައި  މަގްޞަދުތަކުގެ  ފެކަލްޓީގެ 
ހިމެނެއެވެ. ކުރުން  ޢާންމު  ޢަޚްލާޤް  ރިވެތި  ހެދުމާއި  ފޯރުކޮށްދީ  އެހީގައި  ތަކުގެ  ވަސީލަތް  ޒަމާނީ  ހުރަނު  އިލްމާއި  ދީނީ  ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުމަށް 

• މުވައްޒަފުން 	  6 ފެކަލްޓީގެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  ޕްރޮގުރާމްގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ބޭއްވުނު  މައްކާގައި  އަށް   24 ން   15 މާރިޗް 
މުޙައްމަދާއި  ޢަބްދުهللا  އައްޝައިޚް  މަންޞޫރާއި  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚް  މުރްސަލީނާއި  މުޙައްމަދު  ޑޮކްޓަރ  ދަތުރުކުރެއްވިއެވެ.  މައްކާއަށް 
ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ  މައްކާގެ  އިސްލާމިއްޔާގެ  ޝުއޫނުލް  ވުޒާރަތުލް  ޢަރަބިއްޔާގެ  ސަޢުދީ  ވަޑައިގަތީ  މައްކާއަށް  އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚް 
ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށެވެ.  ޕްރޮގުރާމްގައި  ހިންގި  ގުޅިގެން  ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްއާ  އާއި  ވަލްއިރުޝާދު  އައްދަޢުވާ  އަލްތަޢާވުން  އަލްމަކްތަބް 
އަލްމަކްތަބް  ސަޢުދިޢަރަބިއްޔާގެ  ދެންނެވި  މި  ވަޑައިގަތީ  މައްކާއަށް  ލަޠީފު  ޙަސަން  އައްޝައިޚް  މުޙައްމަދާއި  ޢަބްދުއްޞަމަދު  އައްޝައިޚް  އަދި 
ވަޑައިގަތުމަށެވެ.  ބައިވެރިވެ  ޕްރޮގުރާމުގައި  ހިންގި  ގުޅިގެން  ޖަމުޢިއްޔާ  އިސްލާމު  ނޫރުލް  އާއި  ވަލްއިރުޝާދު  އައްދަޢުވާ  އަލްތަޢާވުން 

• އޭޕްރިލް 4 ގައި މެލޭޝިޔާގެ “ފަލަސްތީނިއަން ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން” ގެ ޗެއަރމަން ވަނީ އެފް.އައި.އެސް ގެ ޑީން އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު 	
އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. 

• ބައިނަލް 	 ހަތަރުވަނަ  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  އަށް   12 ން   6 އޭޕްރީލް  ޔުނިވަރސިޓީން  ޚަލީފާ  ބިން  ހަމަދު  ހުންނަ  ދޯހާގައި  ވެރިރަށް  ޤަތަރުގެ 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ދަރިވަރުން   3 ފެކަލްޓީގެ  ޓީމުގައި  ތަމްސީލުކުރި  ޔުނިވަރސިޓީ  މުބާރާތުގައި  ބަހުސް  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ  އަޤްވާމީ 
ބައިވެރިވެފައިވަނީ  ފެކަލްޓީން  މުބާރާތުގައި  މި  ބައިވެރިވި  ޓީމުތަކުން  ގިނަ  ވުރެ  އަށް   86 ޔުނިވަރސިޓީއަކުން   71 ދުނިޔޭގެ 
ޢަލީއެވެ. ޢާއިޝާ  އަޙުމަދާއި  ނަބާހަތު  އިބްރާހީމާއި  ޝާޒިން  ކަމަށްވާ  ދަރިވަރުން  ތިން  ކޯހުގެ  ލޭންގްވިޖް  ޢަރަބިކް  އިން  ޑިޕްލޮމާ 

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

2017ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ އަދި ފެކަލްޓީން ބައިވެރިވި ހަރަކާތްތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި 
ބައްދަލުވުންތައް
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• ސޮސައިޓީ 	 ގޮފި،  ޔޫނިއަން  ދަރިވަރުންގެ  ފެކަލްޓީގެ  ފެކަލްޓީއާއި 
ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް )ސިސް( އާ ގުޅިގެން ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ 
މި  ބާއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ   15 އޭޕްރީލް  ވަރކްޝޮޕެއް 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ދަރިވަރަކު   19 ފެކަލްޓީގެ  މިވަރކްޝޮޕްގައި 

• 5 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ 	
ޕްރޮފެސަރ އަދި ޙަރަމްފުޅުގެ ދަރުސް ވެސް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ 

ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ބިން އަބްދުލްކަރީމް ބުޚާރީ ވަނީ 
މި ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

• އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާގެ 	
ދެ ޕްރޮފެސަރުން ކަމުގައިވާ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ޢާރިފު ޢަލީ 

ޢަރިފު އާއި ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ މުންޖިދު މުސްތަފާ ބަހްޖަތު މި 
ފެކަލްޓީއަށް އޮކްޓޯބަރ 4 ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ 	
ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި 

އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓު 2017ގެ 
ޗެމްޕިއަންކަން މި ފެކަލްޓީން ހޯދިއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އައްޝައިޚް ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޢަރަބިކް ލެންގުއޭޖް

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިރުޝާދު، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް ދަޢުވާ

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާ
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މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ތަމްރީނުކުރުމާއި،  މީހުން  ބޭނުންވާ  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ދާއިރާ  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އޮގަސްޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ   1999 އުފެދިފައިވަނީ  ފެކަލްޓީ  މި  ގޮތުގައި  އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ޤާބިލްކަން  ކުރާމީހުންގެ 
ގައެވެ.  2001 ފެބްރުވަރީ   1 ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ނަމަށް  ގެ  ލޯ”  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ   “ ނަން  ފެކަލްޓީގެ  މި  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   11 މަހުގެ 

• ދާއިރާއިން 	 ޤާނޫނީ  ދާއިރާއިންނާއި  ޝަރީޢާގެ  އިސްލާމިކް 
ލިޔުންތައް  ޖެހޭ  ތައްޔާރުކުރަން  ފެއްޓުމަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ 
ފޮނުވުނެވެ. ކޮމިޓީއަށް  ޑިގްރީ  ހަޔަރ  ކޮށް  ތައްޔާރު 

• ކުދިންނަށް 	 ކުރިއަށްދާންބޭނުންވާ  ދާއިރާއިން  ޤާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތާއި 
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމުގެ  ގާތުން  ވީހާވެސް 
ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ  އަދި  ކުޅުދުއްފުށި،  ހިތަދޫ،  ަމޤުޞަދުގައި 
ފެށުނެވެ.  ކޯސް  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ބެޗްލަރ 

• އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި މި ފެކަލްޓީ ގުޅިގެން 	
ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިއުކޭޝަން އާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން 
މަޝްވަރާކޮށް މި ޕްރޮގްރާމުތައް 2018ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

• ދަރިވަރުންނަށް 	 އެދޭ  ވަނުމަށް  ކޯސްތަކަށް  އެމް.އެން.ޔޫގެ 
ޑިޕާޓްމަންޓުން  މާކެޓިން  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 
ބައިވެރިވިއެވެ.   ފެކަލްޓީން  މި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ކުރިއަށްގެންދިއަ 

• ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެޑިކަލް ނެގްލިޖެނެސް އެންޑް 	

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

2017 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް.
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މެޑިކަލް  ސެމިނަރގައި  މި  ސެމިނަރއެއްބޭވުނެވެ.  އިޝޫސްއާބެހޭ 
ނެގްލިޖެންސް އަކީ ކޮބައި ކަމާއި، މެޑިކަލް ނެގްލިޖެންސް ގެ ވައްތަރުތަކާއި، 
މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ބެހޭ  ކަންތައްތަކާ  ސަމާލުވާންވީ  ކަމުގައި  މި 
ދެއްވާފައި ވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޑޮކްޓަރު ފައިސަލް ސަޢީދުއެވެ. 

• ހުނަރު 	 ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ސްޓާފުންގެ  އެކަޑަމިކް  ފެކަލްޓީގެ  މި 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  މަޤުޞަދުގައި  ކުރުމުގެ  އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު  ވަރކްޝޮޕުގައި  މި  ހިންގާފައެވެ.  ވަނީ  ވަރކްޝޮޕެއް 
ޑީންއެވެ.   ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމިކް  މެލޭޝިއާގެ  ދެއްވީ 

• އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރުން ފެށިގެން ލެކްޗަރ ސީރީސް ގެ ނަމުގައި 	
ވަނީ  ރޭ  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފްތާއެއްގެ  ކޮންމެ  ލެކްޗަރތަކެއް 
ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ލެކްޗަރތަކުގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާފައިވަނީ ފެކަލްޓީ 
ގެ ބައެއް ލެކްޗަރަރުންނާއި ފެކަލްޓީން ބޭރުގެ ބައެއް ލެކްޗަރަރުންނެވެ. 

• މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް 	
2 ދުވަހުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ، ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޤަޟާއު

އައްޝައިޚް ފައްޔާޟު ޢަލީ، ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފިޤްހު

ސައްޔިދު އިމްރާން، ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލޯ
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 22 އޭޕްރިލް 1987 ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލް އޮފް ކޭޓަރިންގ ސަރވިސަސްގެ ނަމުގައި މީހުން 
ތަމްރީންކުރަން ފެށުނެވެ. އެއަށް ފަހު އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޮޓެލް އެންޑް ކޭޓަރިންގގެ ނަމަށް ބަދަލުވެ 1 ފެބްރުވަރީ 2001 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް 
އޮފް ހަޔަރް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން މި ފެކަލްޓީ، ފެކްލަޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް( ނަމުގައި އުފެދިގެން  ދިޔައެވެ.

• ޗެނަލް 	 ޔޫޓިއުބް  ކުރުމަށާއި،  އައު  ބްރައުޝާ  ފެކަލްޓީގެ 
ނެގުމަށް  ވީޑިއޯ  އަދި  ފޮޓޯ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ތައްޔާރު 
އެޕްރީލް   10 ބައިވެރިވެގެން  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި 
ހިންގިފައެވެ. ހަރަކާތެއް  ޚާްއޞަ  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ   2017

• ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން 	
ދިޔަ  ކުރިއަށް  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  ދެ  ފެށިގެން  އެޕްރީލްއިން   14
ކޭޓަރިންގެ  ގެ   ”2017 ކޮންފަރެންސް  ސްޕައިން  “މޯލްޑިވްސް 
މަސައްކަތުގައި  މި  ބެލެހެއްޓިއެވެ.  ފެކަލްޓީން  މި  ކަންތައްތައް 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ދަރިވަރުންވެސް  މުވައްޒަފުންނާއި  ފެކަލްޓީގެ 

• އިން 	 ކޯސް  އިންޓެންސިވް  “ޝޯޓް  އަށް    21 ން   14 މެއި 
ޕެޓިސަރީ” ގެ ނަމުގައި ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

• ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާ ގުޅިގެން “ކަސްޓަމަރ ކެއަރ”ގެ ނަމުގައި 	
16 މެއި ން 23 މެއި 2017 އަށްވަނީ ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

• ކަންކަން 	 ގުޅޭ  ކޮފީއާ  ކޯސްތަކުގެ،  ދާއިރާގެ  ބެވަރޭޖް  އެންޑް  ފުޑް 

 ފެކްލަޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް

38 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮފީ ލެބް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކު 
23 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. 

• ފެކަލްޓީގެ އޯޕަންޑޭ މި އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 	
ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 
“މޮކްޓެއިލް ކޮމްޕެޓިޝަން” ގެ ނަމުގައި ވަނީ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައެވެ. 

• ބޭއްވި 	 ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގެ   ”2017 “ތެވެލި  ކޮންފަރެންސް  އަޤުވާމީ  ބައިނަލް  ފުރަތަމަ 
“ދިވެހިންގެ  ބަލަހައްޓައި  ފެކަލްޓީން  މި  ކަންތައް  ކޭޓަރިންގގެ 
ޘަޤާފަތް” ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށް ކޮންފެރެންސްގެ ގާލާ ޑިނަރ ތައްޔާރު 
ކޮށްފައިވަނީ މި ފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެންނެވެ. 

• ކޮށްގެން 	 އަމާޒު  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވަމުންދާ  ފެކަލްޓީގައި 
 2017 އޮކްޓޯބަރ   20 ނަމުގައި  ގެ  ޝޯވް”  ޓެލެންޓް  “ލޫމޯސް 
ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް  ވަނީ  ރޭ  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

• ކެންގަރޫ 	 ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ޑޭ  ޝެފް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
 2017 އޮކްޓޯބަރ   31 ބައިވެރިކޮށްގެން  ދަރިވަރުން  ކިޑްސްގެ 

ބޭއްވުނެވެ.  ފެކަލްޓީގައި  ހަރަކާތެއް  ޚާއްޞަ  ދުވަހު  ވަނަ 

• ޕްލޭންގެ 	 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ފެކަލްޓީގެ 
ވަނީ  އަށް   2017 މެއި   25 ން  މެއި   23 ދަށުން 

“ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައެވެ.  

• އިންތިޒާމް 	 ސްޓާފްކްލަބުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ،  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮށްގެން 24 ފެބްރުއަރީ 2017 އިން ފެށިގެން ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 
ކުރިއަށް ދިޔަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގައި، މި ފެކަލްޓީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން 
ބައިވެރިވެ، މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ޝިރުމީން، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------------

އެކޮމަޑޭޝަން ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙަފީޒް، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------

ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިފާ، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------ 

ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
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ކާމިޔާބީތައް  ޙާސިލްކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2017
• ސަރވިސަސްއިން 	 އެކްސްޕޯ  ދިވެހި  އަށް   10 ން   8 އޮގަސްޓް  

ހޮސްޕިޓެލިޓީ  އެންޑް  “ފުޑް  ބޭއްވި  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް 
ޗެލެންޖް  ކަލިނަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އޭޝިއާ 
ކުރިއެވެ. ޙާޞިލް  މެރިޓް  ބައިވެރިވެ  ދަރިވަރުން  ގައި   ”2017

• ކުރިއަށްދިޔަ 	 ދަރުބާރުގޭގައި  އަށް   20 ން   17 ސެޕްޓެމްބަރ 
ޗެލެންޖް  ކަލިނަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އޭޝިއާ  “ހޮޓެލް 
ރަން  ބައިވެރިވެ  ދަރިވަރުން  ފެކަލްޓީގެ  ގައި   ”2017
ކުރިއެވެ.  ޙާޞިލް  ބްރޯންޒް(  ސިލްވަރ-   - )މެރިޓް  ވަނަތަކެއް 

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް
• އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލާގައި ކުރިއަށްދިއަ “ޔަންގ ޝެފް އޮލިމްޕިއާޑް 	

2017” ގައި މި ފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފަކާއި ދަރިވަރަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

• މި ފެކަލްޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްޕޯޝަރ ދަތުރު މި އަހަރު ގޮސްފައިވަނީ 	
ތައިލެންޑަށެވެ.  އަށް   2017 ސެޕްޓެމްބަރ   5 ން  އޮގަސްޓް   28

• ފެކަލްޓީގެ ޑިޕްލޮމާ އިން ހޮސްޕިޓެލިޓީ ކޯހުގެ 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރުގެ 	
އދ.  އަށް،    6 ން   4 މެއި  ވަނީ  ލެކްޗަރަރުން  ދަރިވަރުންނާއި 
ދިގުރަށަށް ލޯކަލް އެކްސްޕޯޝަރ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުގައި 
ގެންދެވުނެވެ. ކުރިއަށް  ޙަރާކާތެއް  ސާފުކުރުމުގެ  ގޮނޑުދޮށް 
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އިންސާނީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯސްތަކާއި ސައިކޮލޮޖީއާއި ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސާއި އެކިއެކި 
ބޭރުބަސްބަހާއި ލައިބްރަރީ ސައިންސާބެހޭ ކޯސްތައް މި ފެކަލްޓީގައި ހިންގައެވެ.  މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއް ތަނބު 
ކަމުގައިވާ ދިވެހިބަސް ރަނގަޅަށް ދަންނަ، ދިވެހިބަހާއި ޘަޤާފަތަށް ލޯބިކުރާ، ދިވެހިބަހާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކުރަން އެނގޭ ދަރިވަރުންތަކެއް ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނެރުމާއި 
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އެދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް މަންހަޖު ފަރުމާކުރުމަކީ މި ފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތެވެ.

• މީހުންގެ 	 ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޙާއްޞަ  އުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
މަސައްކަތް  މަޒުކަޒެއްގައި  ގެންގުޅޭ  މީހުން  އެފަދަ  ހާލަތާއި، 
މީހުންނަށް  އެފަދަ  ނަގާގޮތާއި،  މީހުން  މަރުކަޒަށް  ގޮތާއި،  ހިނގާ 
ސައިކޮލޮޖީ  އޮފް  ބެޗެލަރ  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  ފަރުވާކުރެވޭގޮތް 
އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ހިންގާ  ގުރައިދޫގައި  ކ.  ދަރިވަރުން  ކޯހުގެ 
ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. ގައި  އެޕްރީލް   22 މަރުކަޒަށް  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ 

• ކިޔަވާ 	 ކޯހުގައި  ސަރވިސަސް  އިންފޮމޭޝަން  އެންޑް  ލައިބްރަރީ 
މަޢުލޫމާތު  އިތުރުން  ކުތުބުޚާނާތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ދަރިވަރުން، 
ބެލެހެއްޓުމުގެ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ރައްކާތެރިކޮށް 
މި  އަރުޝީފުން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްކުރާ 
ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. އިދާރާއަށް  އެ  ދެނެގަތުމަށް  މަސައްކަތްކުރާގޮތް 

• ޖާނަލިޒަމް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ މާއްދާއެއްކަމުގައިވާ “ސިވިކްސް 	
ސެޝަނެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  އާ   ”)POL101(
ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާލުމަށްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ.

ފެކްލަޓީ އޮފް އާރޓްސް

އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް
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• ކިޔަވާ 	 ކޯހުގައި  ސަރވިސަސް  އިންފޮމޭޝަން  އެންޑް  ލައިބްރަރީ 
ސަރވިސަސް”  ކްލައިންޓް  “ލައިބްރަރީ  ކަމުގައިވާ  މާއްދާއެއް 
 11 ލިބިގަތުމަށް،  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އުނގެނުމަށް  ދަށުން  ގެ 
ދަރިވަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލައިބްރަރީއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. 

• ފުލްބްރައިޓް ނެހްރޫ ސީނިއަރ ސްކޯލަރ، އޮގަސްޓީނާ ރޮޒާރިއޯ ވަނީ 	
ފެކަލްޓީގައި  މި  ދަށުން  ގްރާންޓްގެ  ޓްރެވަލް  ރީޖަނަލް  ފުލްބްރައިޓް 
މިޔުރާލް ޕެއިންޓިން ވަރކްޝޮޕެއް ޖުލައި މަހުގެ 16 ން 29ގެ ނިޔަލަށް 
ވިޝުއަލް އާރޓްސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހިންގާފައެވެ.

• 	 6 ދަރިވަރަކު   36 ކިޔަވާ  ކޯހުގައި  ސައިކޮލޮޖީ  އޮފް  ބެޗްލަރ 
އޭޕްރީލުގައި ހިންމަފުށި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒާހިރު، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދިވެހި

ޑޮކްޓަރ ނާޝިޔާ މުޙައްމަދު، ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލިންގުއިސްޓިކްސް 

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒަކީ ނާފިޒް، ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
--------------------------------------------------- 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަރނަލިޒަމް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފޮރިން ލޭންގްވިޖަސް
• އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ވިޜުއަލް އާރޓްސް ކޯހަށް ފުރަތަމަ 	

ފެށުނެވެ.  ކިޔަވައިދޭން  އަހަރުގައި  މި  އިޢުލާންކޮށް،  ފަހަރަށް 

• ޑިޕްލޮމާ އިން ވިޜުއަލް އާރޓްސް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އައުޓުލައިންތައް ލިޔެ 	
މި ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ. 

• ގަސްތުކޮށްފައިވާ 	 ފެށުމަށް  އަލަށް  އަހަރު  ވަނަ   2018
ކޯހުގެ  ޖާރނަލިޒަމް  އިން  ސެޓްފިކެޓް  އެޑްވާންސްޑް 
ފޮނުވުނެވެ. ފާސްކުރުމަށް  އަށް  އެމް.ކިޔު.އޭ  ލިޔެ  އައުޓްލައިންތައް 

ކޯސްތައް ތަރައްގީ  ކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• ލެކްޗަރަރ ޢާއިޝަތު ޝަނޫރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ޕީ 	
އެޗް ޑީއަށް ކިޔަވާވިދާޅުވުމަށް މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލާޝިޕެއްގައި 	 ލެކްޗަރަރ ޝަމްޢާން ޝާކިރަށް 
ދެއްވާފައެވެ. ފުރުސަތުވަނީ  ކިޔަވާވިދާޅުވުމަށް  މާސްޓާރސްއަށް 

• ޔުނިވަރސިޓީގައި 	 މި  ހަސަން،  މާޖިދާ  ލެކްޗަރަރ  އެސޯސިއޭޓް 
ކޯހުގެ  އެޑިއުކޭޝަން”  އޮފް  “މާސްޓަރ  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ 
ދެއްވާފައެވެ. ހަމަޖައްސައި  ދޭގޮތަށްވަނީ   70% ޓިއުޝަންފީގެ 

• އެކެޑަމިކް 	 ފެކަލްޓީގެ  އަށް   26 ން   25 އޮކްޓޯބަރ 
އެޓް  މޮޑަރޭޝަން  އެންޑް  ]މާކިންގ  މުވައްޒަފުންނަށް 
ޔުނިވަރސިޓީ[ ގެ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ  ވަރކްޝޮޕް ހިންގުނެވެ. 

• ބިލްޑިންގ 	 ]ޓީމް  އަށް   29 ން   28 އޮކްޓޫބަރު 
ހުރިހާ  ނަމުގައި  ގެ  ވަރކްޝޮޕް  ލީޑަރޝިޕް[  އެންޑް 
ހިންގުނެވެ.  ވަރކްސޮޕެއް  ދުވަހުގެ    2 މުވައްޒަފުންނަށް 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
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• ފެބުރުވަރީ 	  13 ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  “ވެލްކަމްޑޭ”  ފެކަލްޓީގެ 
ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  ބޭއްވިއެވެ.  އިވެންޓެއް  ގައި 
ބައިވެރިވިއެވެ. ފެކަލްޓީން  އިވްނިންގައި  ޕިއްޒާ  ބޭއްވި 

• ކުރުމުގެ 	 ފާހަގަ  ދުވަސް  ބަހުގެ  މާދަރީ  ގައި   25 ފެބުރުވަރީ 
ގެންދިޔައެވެ.  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  ތަފާތު  ގޮތުން 

• “ކުއްޖަކަށް 	 ކުރި  ތަޢާރަފު  ގައި    2016 ފެކަލްޓީން   މި 
ހިންގި  ނަމުގައި  މި  ތަޢާރަފްކުރުން”  ކުއްޖެއް 
ގެންދިޔައެވެ.  ކުރިއަށް  ވެސް  ގައި   2017 ހަރަކާތް 

• ފެކަލްޓީގެ 	 މުއައްސަސާތަކުގައި  އެކިއެކި  އައްޑުއަތޮޅުގެ 
ހިންގުނެވެ.  ހަރަކާތްތައް  ކުރުމުގެ  އިޝްތިހާރު  ކޯސްތައް 

• މަސައްކަތްކުރެވި 	 ފަރުމާކުރުމުގެ  ވެބްސައިޓް  ފެކަލްޓީގެ 
ކުރެވުނެވެ.  އަޕްލޯޑް  ވެބްސައިޓަށް  މައުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  މުހިންމު 
ތަރައްޤީކުރެވުނެވެ.  އެކައުންޓް  ޓްވިޓަރ  ފެކަލްޓީގެ  އަދި 

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• ޔުނިވަރސިޓީ ރިސަރޗް ގްރާންޓްސްގެ ދަށުން  “ޓީޗަރ ފީޑްބެކް އޮން 	
ސްޓޫޑަންޓް ރައިޓިން” މިނަމުގައި 4 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ 
ރިސަރޗްގެ  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ރިސަރޗެއް 
މުޙައްމަދެވެ. ނާޝިއާ  ޑޮކްޓަރ  އިންވެސްޓިގޭޓަރަކީ  ޕްރިންސިޕަލް 

• މުޙައްމަދު 	 ނާޝިއާ  ޑޮކްޓަރ  ލެކްޗަރަރ  ސީނިއާ  ފެކަލްޓީގެ  މި 
“އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަން އިން އިންގްލިޝް ފޮރ ސްޕީކާސް 
އެ  ލިޔުނެވެ.  ޗެޕްޓަރެއް  ފޮތަށް  މި  ލޭންގުވޭޖަސް”  އަދަރ  އޮފް 
ޗެޕްޓަރުގެ ނަމަކީ “ލޭންގުއޭޖް އޮފް އިންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ދަ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ބައި-ލިޓްރަސީ ސްކިލްސް އިން ޗިލްޑްރަން : އަ 
ކޭސް ސްޓަޑީ އޮފް އަ ޕްރީ ސްކޫލް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” އެވެ. 

 ރިސަރޗް ހަރަކާތްތައް
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ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ 
ސައިންސްގެ ދާއިރާތަކުން މީހުންބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އަދި މި ދާއިރާއިން ދިރާސާތައް ކުރުމެވެ.  ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގައި 
މި ވަގުތު ކިޔަވައިދެއްވަމުންދަނީ މައިގަނޑު ތިން ދާއިރާއެއްގެ ކޯސްތަކެވެ. އެއީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެންވަޔަރަންމަންޓާއި އަދި ސައިންސްގެ ދާއިރާއެވެ.

• އޮފް 	 ބެޗެލަރ  ޓާމުގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރު  ވަނަ   2017
ފެށުނެވެ.   ކިޔަވައިދޭން  އަލަށް  ކޯސް  ސައިންސް  ކޮމްޕިއުޓަރ 

• ސައިންސް 	 އޮފް  ބެޗެލަރ  ޓާމުގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރު  ވަނަ   2017
 3000( ފުރަމަތަފަހަރަށް  ފިޒިކްސް(  ކެމިސްޓްރީ،  )ބަޔޮލޮޖީ، 
ކޯހުގެ  މި  ފެށުނެވެ.  ކިޔަވައިދޭން  ދަށުން(  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޓީޗަރުންގެ 
މީޓިއޮރޮލޮޖީ،  ފޮރެންސިކްސް،  ޓީޗަރުން،  ސައިންސް  މަޤުސަދަކީ 
އަދި  އެކުއަރކަލްޗަރ  މަސްވެރިކަން،  ލެބޯޓްރީ،  ޓެސްޓިންގ 
ބިނާކުރުމެވެ.  މީހުން  މަސައްކަތްކުރާނެ  ދަޑުވެރިކަންފަދަ 

• 2017 ވަނަ އަހަރު އައި.ޓީ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރ އޮފް ނެޓްވަރކިންގގެ 	
ނަމުގައި ކޯހެއް ފަރުމާކުރަން ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ކޯސް އުފެއްދުމުގެ 
މައިގަނޑު މަގްޞަދަކީ އައި.ޓީ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ބިނާ 
އުފެއްދުމެވެ.  އަށް ޝައުގުވެރިކަން  ދާއިރާ  ނެޓްވަރކިންގ  ކުރުމާއި 

• މި ފެކަލްޓީން ހިންގަމުންދާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޮމޭޝަން 	
ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  ކޯސް  ޓެކްނޮލޮޖީ 

• ބެޗެލަރ އޮފް މެރިން ސައިންސް ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ 	
ފެށިފައިވެއެވެ. މި ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ 
ރިސޯޓުތަކުގައި މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ގިނައިން މަސައްކަތް 
ބޭފުޅުންކަމަށްވާތީ،  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ 

ފެކްލަޓީ އޮފް ސައިންސް

ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް  
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ފުރުސަތު  މި  ފަރާތްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  ކިޔަވައިގެން  ރޮނގުން  މި 
ހުޅުވައިދިނުމާއި ސްކޫލްތަކުގައި މެރިން ސައިންސް ކިޔަވައިދެއްވާނެ 
ސަރުކާރުގެ  މިނިސްޓްރީފަދަ  ފިޝަރީޒް  އަދި  ޓީޗަރުންނާއި 
ކޮންސަލްޓަންސީދޭ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އިތުރުން  މުއައްސަސާތަކުގެ 
ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކުގައި މަސަތްކަތްކުރުމަށް މީހުން ބިނާ ކުރުމެވެ.  

• މި ފެކަލްޓީއާއި އިޓަލީގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިލާނޯ ބިކޯކާއާ ގުޅިގެން 	
ސައިންސް  މެރިން  އޮފް  މާސްޓަރސް  ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ 
މަގޫދޫގައި  ފ.  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ކޯސް  މި  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  ކޯސް 
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މެރިން ރިސަރޗް އެންޑް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރ 
ކުރިއެވެ.  ޒިޔާރަތް  އިސްވެރިން  ފެކަލްޓީގެ  މި  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް 

• އަދި 	 ކުޅުދުއްފުށި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ  މި 
ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  ހިންގާ  ކެމްޕަހުގައި  ހިތަދޫ 
ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރުތަކެއް  ކުރުމަށް  އިވެލުއޭޓް  ކޯސްތައް 
ބައިވެރިވިއެވެ.  އިސްވެއިން  ފެކަލްޓީގެ  ދަތުރުތަކުގައި  މި 

• ބެޗެލަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ކޯހުގެ ސެމިސްޓަރު 	
އަށް   22 އިން   19 މާރިޗު  ސްރީލަންކާއަށް  ދަރިވަރުން  ގެ   5
ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ދަތުރެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުގައި “އަރބަން 
“މެރިން  ޑިވެލޮޕްމެންޓް”،  ސަސްޓެއިނަބަލް  އެންޑް  ޕްލޭނިންގް 
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އެންޑް  “އީކޯޓޫރިޒަމް  އަދި  ބައޮލޮޖީ” 
އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން” މި މާއްދާތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ޝްރީލަންކާގައި 
ހޯދާފައެވެ.  ވަނީ  ތަޖުރިބާ  އަމަލީ  މައުލޫމާތާއި  ކުރާގޮތުގެ 

• ކޯހުގެ 	 މެނޭޖްމެންޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އޮފް  ބެޗެލަރ 
ޗެންނާއީއަށް  އިންޑިޔާގެ  ދަރިވަރުން   22 ގެ   4 ސެމިސްޓަރ 
ވަނީ  ދަތުރެއް  ގުޅޭ  ކިޔެވުމާ  އަށް   7 އިން   2 ސެޕްޓެންބަރު 
އީކޯޓޫރިޒަމް  މުހިއްމު  ބައެއް  ދަތުރުގައި ޗެންނާއީގެ  ކޮށްފައެވެ. މި 
ހޯދާފައެވެ.  ވަނީ  ތަޖުރިބާ  ޢަމަލީ  މަޢުލޫމާތާއި  ސައިޓްތަކަށްގޮސް 

• ވަނަ 	  5 ކޯހުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އޮފް  ބެޗެލަރ 
ސެމިސްޓަރުގެ މެރިން ސައިންސް މާއްދާ ކިޔަވާ 17 ދަރިވަރުން 28 
އޮކްޓޯބަރ އިން 2 ނޮވެމްބަރ 2017 އަށް ފ. މަގޫދޫއަށް ތަމްރީން 
ޑޭޓާ  ސަރވޭ  ލޭންޑް  އެންޑް  “މެރިން  ކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ދަތުރެއް 
ކުރިއަށްގެންދެވުނީ  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މި  ނަމުގައި  ކަލެކްޝަން” 
އެރަށުގައި ހުންނަ އިޓަލީގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިލާނޯ ބިކޯކާގެ މެރިން 

ދަރިވަރުންގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް
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އެހީގައެވެ.  މާހިރުންގެ  ބެހޭ  ކަމާ  އެފަރާތުގެ  ސެންޓަރުގައި 

• ކޯހުގެ 	 މެނޭޖްމެންޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އޮފް  ބެޗްލަރ 
ކޯސްޓަލް  އެންޑް  މެރިން  އިންޓަރގްރޭޓެޑް  ކިޔަވާ  ދަރިވަރުން 
މެނޭޖްމެންޓް މާއްދާގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި މި ދާއިރާއާގުޅޭ 
ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށް ކ.ދިއްފުށި، އަދި ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި 
 7 އިން  އޮކްޓޯބަރ   5 ސަރަހައްދުތަކުގައި  އިތުރު  ހިމެނޭ 
ވެއެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވެފައި  ނިޔަލަށް  ގެ   2017 އޮކްޓޯބަރ 

• ކޯހުގެ 	 މެނޭޖްމެންޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އޮފް  ބެޗްލަރ 
އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  “ކޮމިއުނިޓީ  ކިޔަވާ  ދަރިވަރުން 
ދަށުން  މާއްދާގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް”  ފޯދަ  އެޑިއުކޭޝަން 
ރަށްރަށަށް،  ބައެއް  ބ.އަތޮޅުގެ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
ޓްރިޕެއްދިޔައެވެ.   ފީލްޑް  އަށް   26 ން   24 އޮގަސްޓް 

• “ސައުތް 	 ބޭއްވުނު  އަށް   20 ން   19 ޖުލައި  ބަންގްލަދޭޝްގައި 
ފައިނޭންސް  އެޑެޕްޓޭޝަން  އޮން  ކޮމްޕެޓިޝަން  ޑިބޭޓް  އޭޝިއަން 
އެންވަޔަރަމަންޓަލް  ގައި  ބަންގްލަދޭޝް”  އިން  ގަވަރނަންސް 
ޝަޒްރާ  ދަރިވަރުންކަމުގައިވާ  ކިޔަވަމުންދާ  މެނޭޖްމަންޓް 
ވެއެވެ.  ބައިވެރިވެފައި  މުޙައްމަދު  ސުމާ  އަދި  މުއީން 

• ބެޗްލަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން، 	
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ރިޕޯޓިންގ  އެންޑް  “މޮނިޓަރިންގް  ކިޔަވާ 
މާއްދާގެ  މެނޭޖްމެންޓް”  ރިސޯސް  “ނެޗުރަލް  އަދި  ކޮލިޓީ” 
ޓްރިޕެއްދިޔައެވެ. ފީލްޑް  ގައި   15 އޭޕްރީލް  ކ.ހުރާއަށް،  ދަށުން 

• ރަށްރަށަށް 	 ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ  ކައިރި  އަދި  މާލެއާއި 
ދަރިވަރުންގެ  މޭނޭޖަމަންޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އޮފް  ބެޗްލަރ 
ގެންދެވިފައެވެ. ކުރިއަށް  ވަނީ  ތިރީގައިވާގޮތައް  ފީލްޓްރިޕްތައް 

ހޯދުނު މައުލޫމާތުތަން ނުވަރަ ރަށްމާއްދާ

ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ގޮތް ދެނެގަނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނުކ. ތިލަފުށިސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް

ބީޗް ޕްރޮފައިލް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ރަށް ގިރުމާ ބެހޭ ދިރާސާ ކުރާނެ ގޮތްތައް ކ. ވިލިނގިލިމެރިން ބައޮލޮޖީ 4
ދެނެގަތުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މެރިން ބައޮލޮޖީ 4
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރ

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބޭނުންކުރާ ބައެއް 
އާލާތްތައް ބަލާ މިކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުނު
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• އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕުގެ މަތީ ތައުލީމް ދޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ޤުދުރަތީ 	
ގެއްލުންތަކަށް  ލިބިދާނެ  އެކަމުން  ކުރިން  ކުރިމަތިވުމުގެ  ހާދިސާއެއް 
“ކެޕޭސިޓީ  ޕްރޮޖެކްޓް  ޤާއިމްކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް  ހޭލުންތެރިވުމުގެ 
ގެ  އެޑިޔުކޭޝަން”  ރެޒިލިއަންސް  ފޯ  އޭޝިޔާ  އިން  ބިލްޑިންގް 
ބޭސްލައިން  “ސްޓޭންޑަޑައިޒްޑް  ކެޓަލޮގް  މަޢުލޫމާތު  ތެރެއިން 
އިން  ޕްރިޕެއަރޑްނެސް  ޑިޒާސްޓާ  ފޯ  އިންފޮމޭޝަން  އެންޑް  ޑޭޓާ 
ޔޫނިއަންގެ  ޔޫރަޕިއަން  ހަމަޖެހުނެވެ.  އެކުލަވާލުމަށް  މޯލްޑިވްސް” 
އަކީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  ޕްލަސްގެ  އިރަސްމުސް 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި  މުޙައްމަދެވެ.  ޝަޒްލާ  ޑޮކްޓަރ  ޑީން  ފެކަލްޓީގެ 
ލީޑް ސައިންޓިސްޓަކީ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ އެވެ.

• މި 	 އަހަރު  ވަނަ   2017 ދަށުން  ގެ  ގްރާންޓްސް  ޔުނިވަރސިޓީ 
އެންޑް  ޑޭޓާ  ބޭސްލައިން  “ސްޓޭންޑަޑައިސްޑް  ލިބުނު  ފެކަލްޓީއަށް 
ިއންފޮމޭޝަން ފޮ ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިޕެއަރޑްނަސް އިން މޯލްޑިވްސް” 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި  މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވުނެވެ.  ގިނަ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
އެހީ  ބޭރުގެ  ދިމާވާހިނދު  ކުއްލިހާލަތެއް  މަޤްސަދަކީ  މައިގަނޑު 
އެހީ  ބޭރުގެ  ހިއްސާކޮށް  މަޢުލޫމާތު  މި  ފޯރުކޮއްދެއްވާފަރާތްތަކާ 
ޕްރިންސިޕަލް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި  ކުރުމެވެ.  ފަހި  މަގު  ލިބިގަތުމަށް 
އެވެ. ހުމްރާ  މަރްޔަމް  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ  އިންވެސްޓިގޭޓަރަކީ 

• ވަނަ 	  2015 ދަށުން،  ގްރާންޓްސްގެ  ރިސަރޗް  ޔުނިވަރސިޓީ 
އަލްފާޟިލާ  ކަމުގައިވާ  ލެކްޗަރަރުން  ދެ  ފެކަލްޓީގެ  މި  އަހަރު 
އެވޯޑް  އަށް  ޝާޒްލީ  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  އަދި  ޝާދިޔާ  ފާޠިމަތު 
ސޯޝަލް  އިކޮލޮޖިކަލް،  އޮފް  ސްޓަޑީ  “ބޭސްލައިން  ކުރެވިފައިވާ 

 ރިސަރޗް ހަރަކާތްތައް 

އެންޑް އިކޮނޮމިކް ވެލިއު އޮފް ކުޅުދުއްފުށީ މެންގްރޫވް” ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
“ތެވެލި  ވަނީ  ހޯދުންތައް  ރިސަރޗް  މި  ނިންމައި  މަސައްކަތްތައް 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި  ހުށަހަޅާފައެވެ.  ގައި  ކޮންފަރެންސް   ”2017
މަޤްސަދަކީ، ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ކުޅުދުއްފުށީ މަށި ކުޅީގެ 
އަގުކުރުމެވެ.  ޚިދުމަތްތައް  ފައިދާތަކާއި  ލިބޭ  އެރަށަށް  ސަބަބުން 

• ފިޝަރީޒް 	 ދަށުން  ގެ  ޕްލޭން(  )މަސް  މާސްޓަރޕްލޭން  ފިޝަރީޒް 
މިނިސްޓްރީ އާއި،  މި ފެކަލްޓީ އަދި ޖަޕާންގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ 
ޖައިކާއާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު 2 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން، 
ކަނޑުމަސް ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ދިރޭ އެން ދެމުމަށްފަހު އެން ވަތުގައި 
މަރުވާ މިންވަރު މަދުކުރުމާ ބެހޭ ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމައި، މި 
ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް، ޑީން ޑޮކްޓަރ ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު ވަނީ “ތެވެލި 
2017” ކޮންފަރެންސް ގައި ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ދިރާސާއިން އެން 
ވަތުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކޮށް އަްނނަބަދަލުތައް ރެކޯޑްކޮށް އެން ވަތުގައި 
މަސް  ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ.  ގޮތްތައް  ދަށްކުރާނެ  މިންވަރު  މަރުވާ 
ޕްލޭން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރެވޭ ދެވަނަ ދިރާސާއަކީ މަސްވެރިންބާނާ 
ކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމެވެ. މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެސް ފީލްޑް 
މަސައްކަތްތަކާއި މޮނިޓަރިންގގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 

• ގެ 	 )އީ.ސީ.ޔޫ(  ޔުނިވަރސިޓީ  ކޮވަން  އިޑިތު  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ 
އިބްރާހިމް  އަޙްމަދު  ޑޮކްޓަރ  ފެލޯ،  ރިސަރޗް  ޑޮކްޓޯރަލް  ޕޯސްޓް 
އާއި އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޒާހިރު ގުޅިގެން 
ރިސަރޗް  ނަމުގައި  ގެ  ޕްރޮޖެކުޓް”  ވައިފައި  މޯލްޑިވްސް   “
މަޤުޞަދަކީ  ރިސަރޗްގެ  މި  ކުރިއެވެ.  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން  ވައިފައި  ތަންތަނުގައި  ބޭނުންކުރެވޭ  ވައިފައި  ހިލޭ 
ތެވެލި  ދެނެގަތުމެވެ.  އެޕްތައް  ބޭނުންކުރާ  ވެބްސައިޓްތަކާއި  ވަންނަ 
ކޮންފަރެންސްގައި މި ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅިއެވެ.
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• ތައިލެންޑްގެ 	 އާއި  ބްރެމެން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ޖަރުމަންގެ 
ރިސަރޗް  ކޮލެބޮރެޓިވް  ފެށުނު  އެކު  ޔުނިވަރސިޓީއާ  މަހިޑޮލް 
ދުނިޔޭގެ  އަހަރު  މި  ދަށުން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ 
“އިންޓަރނޭޝަނަލް  ސްޕޮންސަރކޮށްގެން  ޖަމިއްޔާއިން  ސިއްޙަތު 
އެނަލަސިސް  އެންޑް  މޮޑެލިންގ  ކަލެކްޝަން،  އޮން  ވަރކްޝޮޕް 
ބޭއްވިއެވެ.   ވަރކްޝޮޕެއް  ނަމުގައި  ގެ  ޑޭޓާ”  ފީވަރ  ޑެންގޫ  އޮފް 
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• ސްކޫލް ނިންމާ މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދަންބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 	
އައި.ޓީ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމަށާއި ސްކޫލް 
ކުރުމުގެ  އަހުލުވެރި  ދާއިރާއަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  ކުދިން 
 Design Your ިއަދ ”Internet of Things (IOT(“ ްގޮތުނ
ބޭއްވުނެވެ.  ޓްރެއިނިންތަކެއް  ނަމުގައި  ގެ   Own Website

• ނޭޗަރ 	 އޮފް  ކޮންޒަވޭޝަން  ފޯރ  ޔޫނިއަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ބޭއްވުނު  ރަސްދޫގައި  އ.އ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  އިން   (IUCN(
ބައިވެރިވެ  ފެކަލްޓީން  މި  ގައި  ފެސްޓިވަލް”  މާކަނޑު  “މޫދު 
ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް  ކޯސް  މެނޭޖްމެންޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 
ހިންގުނެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި  އެރަށު  ޓަކައި 

• ކުޅުދުއްފުށީގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މި ފެކަލްޓީގެ 	
ހިންގިފައެވެ. ވަނީ  ސެޝަނެއް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭގޮތުން  ކޯސްތަކާއި 

• ކޯސްތަކުގެ 	 ފެކަލްޓީގެ  މި  ދަރިވަރުންނަށް  ނިންމި  އޭ.ލެވެލް 
ކޮފީ  “އެފް.އެސް.ސީ  ޚާއްސަކޮށްގެން  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
ނައިޓް” ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތެއް ބޭއްވުނެވެ. 

• ޙަރަކާތުގައި 	 ފަހިދުވަހުގެ  އިވެންޓް  ބޮޑު  ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ  ކޯސްތައް 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ފެކަލްޓީގެ  މި 

• ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ހޯދުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މީހުން ހޭލުންތެރި 	
ކުރުމުގެގޮތުން މި ފެކަލްޓީއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން 
އޮފް ނޭޗަރ )IUCN) އާ ގުޅިގެން ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާވ 
ބޭއްވިފައިވާއިރު  އަހަރު  މި  ސީރީސްއެއް  ސެމިނަރ  ސިލްސިލާ 
މިވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ތަފްޞީލު  ސެމިނަރތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
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ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ އާދަމް ޚާލިދު، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------
ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

* ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގައި މައިގަނޑު ތިން ދާއިރާ އަކުން ކޯސްތައް ކުރިޔަށް 
ގެންދިޔަ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މިވަގުތު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އެންމެ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ.

ފެކަލްޓީގެ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ތަމުރީން  މުވައްޒަފުން  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ 
ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިޔަށް  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ބައެއް  ފަރާތުން 
ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ: މުހިންމު  ކުރިޔަށްގެންދެވުނު  މިގޮތުން 

• ޖަރމަންގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރެމެން އާއި ތައިލެންޑްގެ މަހިޑޮލް 	
ޔުނިވަރސިޓީއާއި މި ފެކަލްޓީ ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރ 16 ވަނަދުވަހު 
މޮޑެލިންގ  ކަލެކްޝަން،  އޮން  ވަރކްޝޮޕް  “އިންޓަރނޭޝަނަލް 
އެންޑް އެނަލިސިސް އޮފް ޑެންގޫ ފީވަރ ޑޭޓާ” ގެ ނަމުގައި އެއް 
ވަރކްޝޮޕްގައި  މި  ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.  ވަރކްޝޮޕެއް  ދުވަހުގެ 
މި  އިތުރުން  މުވައްޒަފުންގެ  އެކަޑަމިކް  ބައެއް  ފެކަލްޓީގެ  މި 
ދާއިރާއާ  ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އަދި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކާއި 
މި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ބައިވެރިވެ  ބޭފުޅުން  ޖަމިއްޔާތަކުގެ 
އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ނަންގަވައިދެއްވީ  ސެޝަންތައް  ވަރކްޝޮޕްގެ 
މާހިރުންނެވެ.  ބެހޭ  ކަމާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަހިޑޮލް  އާއި  ބްރެމެން 

• އަދި 	 ހިތްވަރުދީ  ކުރުމަށް  ރިސަރޗް  މުވައްޒަފުންނަށް  ފެކަލްޓީގެ 
އެކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ޓަކައި ރިސަރޗް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 
ދަ  ފޯރ  ޕެކޭޖް  “ސްޓެޓިސްޓިކަލް  އެޕްލިކޭޝަނެއްކަމަށްވާ  ޚާއްޞަ 
ސޯޝަލް ސައިންސް” ގެ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ އެއް ޖުލައި 3 ވަނަ 
ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ މި ފެކަލްޓީގެ އައި.
ޗޯދުރީއެވެ. ސޮމްނާތު  މިސްޓަރ  ލެކްޗަރަރ  ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ  ޓީ 

• ޕާރޓްޓައިމް 	 ވަޑައިގަންނަވާ  ކިޔަވައިދެއްވަން  ފެކަލްޓީއަށް  މި 
މުވައްޒަފުން، ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް 
 2017 އޮގަސްޓު   10 ކުރުމުގެގޮތުން  އަހުލުވެރި  ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް 
ވަނަ ދުވަހު މޫޑުލް ޓްރެއިނިންގއެއް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. 
އެންވަޔަރަންމަންޓް  ފެކަލްޓީގެ  މި  ނަންގަވައިދެއްވީ  ސެޝަން  މި 
ނިސްތަރަންއެވެ. ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ  ކޯހުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ހަރަކާތްތައް
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީއަކީ އިންސާނީ ތަރައްޤީއާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، 
އަމިއްލަ ހުނަރު ލިބިފައިވާ، ގާބިލް، އުފެއްދުންތެރި، އަދި ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގޭ މީހުން ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީއިން ތަމްރީން ކުރެއެވެ. 

ފެކްލަޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ

• ޑިގްރީ 	 ފެށި  ފެކަލްޓީގައި  ޓާމުގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރު  ވަނަ   2017
ފެންވަރުގެ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި 
ދަރިވަރަށް ޝަހީދު އަހުމަދު ރަޝީދު އެވޯޑް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. 
މި އެވޯޑް ހާޞިލް ކޮށްފައިވަނީ މުބްތަސިމް މުހައްމަދު ސަލީމްއެވެ.

• މި ފެކަލްޓީގައި ހިންގާ އިލެކްޓްރިކަލް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކޯސް 	
ޗެކްކޮށް  އިކްއިޕްމަންޓްތައް  ބޭނުންކުރާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް  ތަކުގައި 
އެތަކެތީގެ ތެރެއިން މާލެ އަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިސްޓް 
ލެކްޗަރަރުން   2 ފެކަލްޓީގެ  ކުރެއްވުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 
ކުރިއެވެ.  ދަތުރު  ކެމްޕަހަށް  ހިތަދޫ  ގައި   2017 މާރިޗު   16

• ޓަކައި 	 ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކޮންސެޕްޓް  ބިލްޑިންގް  ގްރީން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ޤައުމީ 
އެމް.އޯ.ޔޫ  2017ގައި  ސެޕްޓެމްބަރ   20 ދެމެދު  ޔުނިވަރސިޓީއާ 
މިލިއަން   1.3 ޖުމްލަ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  ސޮއިކުރެވުނެވެ.  އެއްގައި 
ނިންމަވާފައެވެ. ވަނީ  މިނިސްޓްރީން  ކޮށްދިނުމަށް  ފަންޑް  ރުފިޔާ 

• އޮފް 	 މިނިސްޓްރީ  ދަށުން  ކޮންސެޕްޓްގެ  ބިލްޑިންގ  ގްރީން 
އެމް. ވެވުނު  އެނަރޖީއާއެކު  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 

މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ހަރަކާތްތައް
ކޯސް  ޑިޒައިން  އާކިޓެކްޗަރަލް  އިން  ބެޗެލަރސް  ދަށުން  އޯ.ޔޫގެ 
އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވައިލުމުގެ 
ހަވާލުކުރެވުނެވެ. ލިމިޓެޑްއާ  ޕްރައިވެޓް  ޔުޓިލިކޯ  މަސައްކަތް 

• ޓެކްނިކަލް 	 ކަމުގައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއެއް  ހޮލެންޑްގެ 
ޕްރޮފެސަރުން  އަދި  ދަރިވަރުން  ޑެލްފްޓްގެ  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 
ޒިޔާރާތްކޮށް  ފެކަލްޓީއަށް  2017ގައި  ނޮވެންބަރު   13
ހިއްސާކުރިއެވެ.  ތަޖުރިބާ  ދަރިވަރުންނާ  ކޯހުގެ  އާކިޓެކްޗަރ 

• މި ޔުނިވަރސިޓީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 	
ޕްރޮގްރާމް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް  އަދި  އެނަރޖީ 
)UNDP( އާ ދެމެދު ވޯޓަރ އޮޕަރޭޓަރސް އާއި ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނުން 
ތަމްރީން ކުރުމަށް 13 އޭޕްރިލް 2017 ގައި ވެވިފައިފާ އެއްބަސްވުމުގެ 
ދަށުން 2017ވަނަ އަހަރު 20 މީހުން ތަމްރީންކުރެވިފައިވެއެވެ. މި 
ޕްރޮގްރާމްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިންނެވެ. 

• ކޯސް 	 ޗޭންޖިންގް  އޮން  “ސެމިނަރ  އަށް   12 ން   9 •ޖުލައި 
ޑޮކިއުމަންޓްސް” ގެ ނަމުގައި ސެމިނަރ އެއް ބާއްވައި މި ފެކަލްޓީގެ 
އެކި ފަންތީގެ އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުން މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވިއެވެ. 
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ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް 

 ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ތަންކޯހުގެ ނަން

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން )5 ވަނަ 
ސެމިސްޓަރ(

18 ފެބްރުވަރީ - 25 ފެބްރުވަރީ މ. ކޮޅުފުށްޓާއި އެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ - އޮނަރސް  
3 މޭ - 6 މޭއދ. މަހިބަދޫ )8 ވަނަ ސެމިސްޓަރ(

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ - އޮނަރސް  
14 އޮކްޓޫބަރުދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް )4، 6 އަދި 8 ވަނަ ސެމިސްޓަރ(

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ - އޮނަރސް  
)6 ވަނަ ސެމިސްޓަރ(

18 އޮކްޓޫބަރު -  21 އޮކްޓޫބަރު ލ. ގަން / ލ. ފޮނަދޫ 

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން )4 ވަނަ 
ސެމިސްޓަރ(

5 އޮގަސްޓް - 12 އޮގަސްޓްގދ. ވާދޫ 

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން )4 ވަނަ 
ސެމިސްޓަރ(

11 އޮގަސްޓް - 17 އޮގްސްޓްބ. ދަރަވަންދޫ 

ސެޓިފިކެޓް 3 އިން ޑްރިންކިންގ ވޯޓަރ ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓަރސް 
އެންޑް މެއިންޓެނެންސް

24 ނޮވެންބަރު - 4 ޑިސެންބަރުއއ. ތޮއްޑޫ / އއ.އުކުޅަސް

• ކަމަށްވާ 	 ލެކްޗަރަރުން  ފެކަލްޓީގެ  މި  ދަށުން  ގެ  ސްކީމް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓާފް  އެމް.އެން.ޔޫ  ޕްރޮގްރާމާއި  އިރަސްމަސް  ޔޫނިއަންގެ  ޔޫރަޕިއަން 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا އަފީފް، އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝިރާޒް އަދި އަލްފާޟިލް ހަސަން އަޒާނަށް ވަނީ މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ.

 ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް:

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ފާރިޒް ނިޒާރު، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އާކިޓެކްޗަރ އެންޑް ޑިޒައިން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަދީމް، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އާކިޓެކްޗަރ އެންޑް ޑިޒައިން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހައިކަލް އިބްރާހީމް، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
--------------------------------------------------------------- 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ

މިސްޓަރ ޕަވިތްރަން ޕުތިޔާ ޕުރައިލް،  ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް
 އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޖިނިއަރިންގ
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މި  މަރުކަޒެވެ.  ހިންގާ  ފަރުމާކޮށް  ކޯސްތައް،  ތަޢުލީމުގެ  ދުރުންދޭ  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސެންޓަރަކީ  މި 
ނިޒާމަށް  ތަޢުލީމުގެ  ދުރުންދޭ  ކޯސްތައް  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ދާއިރާތަކުން  އެކިއެކި  ރައްޔިތުންނަށް،  ދިރިއުޅޭ  އަތޮޅުތަކުގައި  ގޮތުން 
ގެންދެއެވެ.  ކުރަމުން  ކެނޑިނޭޅި  މަރުކަޒުން  މި   މަސައްކަތް  ބުރަ  ހިންގުމުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން،  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  ބަދަލުކޮށް،  ފެތޭގޮތަށް 

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް
• ސޯޝަލް 	 އިން  އާރޓްސް  އޮފް  މާސްޓަރ  ހިންގާ  ސެންޓަރުން  މި 

 2.5 މުއްދަތު  ކޯހުގެ  ރިވައިޒްކޮށް،  ކަރިކިއުލަމް  ކޯހުގެ  ޕޮލިސީ 
އަހަރުން 1.5 އަހަރަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން މިގޮތުން މި 
ގްރެޖުއޭޓް  ތައާރަފްކޮށް،  ކޯހެއް  އައު  ގޮތުގައި  އެގްޒިޓެއްގެ  ކޯހުގެ 
ސެޓްފިކެޓް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ ގެ ނަމުގައި ކޯހެއް ފާސްކުރެވުނެވެ

• މި ސެންޓަރުން ހިންގާ ބެޗެލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ )ދިވެހި/	
ހިންގުމުގެ  ސެންޓަރުތަކުގައި  އައުޓްރީޗް  އިތުރު  ކޯސް  އިސްލާމް( 
ގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރގައި ރ. ދުވާފަރު 
ފެށުނެވެ.  ހިންގަން  ސެންޓަރުގައި  އައުޓްރީޗް  ނައިފަރު  ޅ.  އަދި 

ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް:

މި ސެންޓަރުން ހިންގާ ބެޗްލަރ އޮފް ނާރސިންގ )ބެޗް 2( ގެ ދަރިވަރުން 
ކޯހުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  “ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ނާރސިންގ 
2” ގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަކުރުމަށް 17 ސެޕްޓެންބަރުން 8 އޮކްޓޫބަރު 
2017 އަށް ގދ. ތިނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. މި ދަތުރުގައި  14 ދަރިވަރުން 
ބައިވެރިވިއެވެ. މި ދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ނަރުހުންގެ 
ގޮތުގައި މުޖުތަމައަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ބައެއް، 
ހޮސްޕިޓަލާއި ރަށުގެ އެހެން ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. 
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މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ 
މަސައްކަތްތައް:

• ތުރޫ 	 ޕްރެކްޓިކަމް  ޓީޗިންގ  އަ  އޮފް  ރިވިއު  “ކްރިޓިކަލް 
ޗޭންޖު”ގެ  ފޮރ  މޮޑެލް  އަ  ޕްރޮޕޯސިންގ  ލެންސް:  ރިފްލެކްޝަން 
ޝިމްނާ  ލެކްޗަރަރ  ސެންޓަރުގެ  މި  ތެރޭގައި  އަހަރު  ނަމުގައި 
ގެންދެވިއެވެ. ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ރިސަރޗް  ޝަކީބު، 

ރިސަރޗް ހަރަކާތްތައް

• މައިކްރޯސޮފްޓް 	 އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކެޑަމިކް 
ދިނުމުގެގޮތުން  ތަމްރީނު  އިތުރު  އަހުލުވެރިކުރުވައި،  އަށް  އެކްސެލް 
ހިންގުނެވެ. ވަރކްޝޮޕެއް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

• އަހުލުވެރިކުރުވައި، 	 އަށް  އީ-ލަރނިންގ  މުވައްޒަފުން  އެކެޑަމިކް 
ދިނުމުގެގޮތުން  ތަމްރީނު  އިތުރު  ދާއިރާއިން  ރިސަރޗް 
ބޭއްވުނެވެ.  މާލޭގައި  ވަރކްޝޮޕެއް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

• އިދާރީ މުވައްޒަފުން އޮފީސް މާހައުލުގައި ކުރާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 	
ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރުމުގެގޮތުން  ހަލުވި  ޚިދުމަތް  މަތިކޮށް 
ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ސެޕްޓެންބަރު 24 އިން 26 އަށް  
ބޭއްވުނެވެ.  މާލޭގައި  ވަރކްޝޮޕެއް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް
• ކިޔަވައިދިނުމުގެ 	 ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޯލޮޖީގެ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

ފެށުނު  އަހަރު  ވަނަ   2016 ޓަކައި  ވަރުގަދަކުރުމަށް  ކަންކަން 
ޕްރޮޖެކްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވި، 14 އޮކްޓޯބަރު 2017 ގައި 
ޕްރޮޖެކްޓް”  ލަރނިންގ  އެންހާންސްޑް  “ޓެކްނޯލޮޖީ  ރަސްމީކޮށް 
ގެނަމުގައި އިފްތިތާހު ކުރެވުނެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓު އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ 
މުވައްޒަފުންނާއި  ކުރުމަށާއި  “ރީ-ޑިޒައިން”  އީ-ލަރނިންގ 
ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ )ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑް ކުރުމުގެ( މައްޗަށެވެ. 

• ކޮލް ކުލަބަށް 3 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 7 	
ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ހަފްލާގައި 
ކޮލްގެ ރިވެލި މަޖައްލާގެ 4 ވަނަ އަދަދު ނެރުމުގެ އިތުރުން، ކުލަބުން 
އައި  އަށް  ވަނަވަނަ  ޙަރަކާތްތަކުން  ބޭއްވުނު  ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް 
ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމުގެ އިތުރުން ކުލަބަށް އެކި ގޮތްގޮތުން 
އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެވުނެވެ.
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ފޮރ  ސެންޓަރ  އަހަރުގައި   ވަނަ   2016 އުފެދި  އަހަރުގައި  ވަނަ   2002 ސްޓަޑީޒް  ފައުންޑޭޝަން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި 
ޑިޕްލޮމާ  ހިންގާ  ސެންޓަރުތަކުން  ފެކަލްޓީތަކާއި  އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަގްޞަދަކީ  ސެންޓަރުގެ  މި  ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  ސްޓަޑީޒްއަށް  ފައުންޑޭޝަން 
ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. ފުރުސަތު  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ނެތް  ސަނަދުތައް  ފެންވަރުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވަނުމަށް  ކޯސްތަކަށް  ދަރަޖައިގެ  މަތީ  ފެށިގެން  އިން 

ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

• އެންމެ 	 ދަރިވަރުންނަށް  އެދޭ  ހެދުމަށް  ކޯސްތައް  ފައުންޑޭޝަން 
ފައިދާބޮޑު ގޮތަކަށް ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ކޯހުގެ އޮނިގަނޑަށް 
ބަދަލު ގެނެވުނެވެ.  މިގޮތުން މީގެ ކުރިން 2 ލެވެލް އަކަށް ކުރިޔަށް 
ފައުންޑޭޝަނެއްގެ  ޖެނެރަލް  ކޯސްތައް  ފައުންޑޭޝަންގެ  ގެންދިއަ 
ގޮތުގައި ހިންގަން ފެށުނެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން 
ސައިންސް، ހިއުމެނިޓީސް އަދި ބިޒްނަސްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާން 
ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. 

• ކޯހުގެ 	 ކުރުމަށް  ތަޢާރަފް  ޕްރޮގްރާމެއް  ޕްރިޕަރޭޝަން  ޔުނިވަރސިޓީ 
ފޮނުވުނެވެ. ކޯސަސްއަށް  އޮން  ކޮމިޓީ  ތައްޔާކޮށް  އޮނިގަނޑު 

• އެންޑް 	 “މޫޑުލް  ހިންގި  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް 

2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް
އެކެޑަމިކް  ހުރިހާ  ފައުންޑޭޝަންގެ  ޓްރެއިނިންގައި  ޓަރނިޓިން” 
ކުރިއެވެ.  ފުރިހަމަ  ޓްރެއިނިންގ  ބައިވެރިވެ  ސްޓާފުން 

• ޕިއްޒާ 	 އަދި  ފަހިދުވަސް  ބޭއްވި  ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ހިންގާ  ސްޓަޑީސްގެ  ފައުންޑޭޝަން  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ޑޭގެ 
ދެވުނެވެ.  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކުގެ 

• އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން 3000 	
ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމުގެ   3K ހިންގާ   ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  ޓީޗަރުން 
މަދަރުސާތަކުގައި  ސްކޫލް  އަތޮޅުތަކުގެ  ކޯސްތައް  ފައުންޑޭޝަން 
މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.  އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހިންގުމަށް 
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ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް
• ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް 2 ގެ ބެޗިލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ ކޯހުގެ 24 ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރަރ 15 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު 	

އދ.އޮމަދުއަށް 2 ދުވަހުގެ ދަތުރެއް ކުރިއެވެ.   
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އަކީ ނެވިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި އާގުބޯޓު ފަހަރު އަދި ބަނދަރުތަކުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ވަޞީލަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށާއި އެކަމާ  ގުޅުންހުރި ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގެ 
މަޤުސަދުގައި ހިންގާ ސެންޓަރެކެވެ. މި ސެންޓަރު ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު، ޑީ.އެން.ވީ އިން އައި.އެސް.އޯ 9001 ކޮލިޓީ މެނޭޖުމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ 
އަދި  އެޕްރޫވްކޮށް  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ތަކަކީ  ކޯސް  އެންމެހާ  ހިންގާ  ސެންޓަރުގައި  މި  އަދި  ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ގޮތުގައި  ސެންޓަރެއްގެ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެމް.އޯ(ގެ ގައިޑްލައިންގައިވާގޮތަށް، އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު 2010 ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯސްތަކެކެވެ. 

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

• 2017 ވަނަ އަހަރު މި މަރުކަޒުންވަނީ 1417 ދަރިވަރަކު ތަޢުލީމު 	
ޙާސިލުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މި މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި 
ހިމެނެއެވެ. ދަރިވަރުން  ބައިވެރިވެފައިވާ  ކޯސްތަކުގައި  ހިންގާފައިވާ 

• އަތޮޅުތެރޭގައި 	 ފަރާތުން،  މަރުކަޒުގެ  މި  އަހަރު،  ވަނަ   2017
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 
ކެމްޕަސްތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 16 ރަށެއްގައި ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން 
ސިނާޢީ  އާއި  ތަކުގައި  ރިސޯޓު  އަދި  ހިންގިފައެވެ.  ވަނީ  ކޯސް 
ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާފައިވާ  ރަށްރަށުގައި  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތްތައް 
ސެޓްފިކެޓް  ފަޅުވެރިންގެ   ،II ސެޓްފިކެޓް  ނިޔަމިކަމުގެ  ތެރޭގައި 
ސެޓްފިކޭޝަން  ޓްރެއިނިންގ،  އޮފް  ސްޑޭންޑަރޑްސް  އަދި  ކޯސް 

2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް

އެންޑް ވޮޗްކީޕިންގ )STCW( ގެ ކުރު ކޯސްތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

• ވިލިމާލެ ޕްރީސްކޫލް އަދި މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެލް.ކޭ.ޖީ އަދި ޔޫ.ކޭ.ޖީ 	
ދަރިވަރުން ވަނީ ފީލްޑް ޓްރިޕް އެއްގައި މި ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. 

• ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް މި ސެންޓަރުން ހިންގާ 	
ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދީ، ސެންޓަރުގެ ފެސިލިޓީތައް ދައްކާލެވިފައި ވެއެވެ. 

• މި ސެންޓަރުން ހިންގާ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 	
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭއްވި “ފަހި ދުވަސް” ޕްރޮގްރާމުގައި މި 
ސެންޓަރުގެ ސްޓޯލްގައި ލީފްލެޓާއި ކޯސް ޝެޑިއުލް ބަހާފައެވެ. އަދި 
ދިޔައެވެ. ދެވިގެން  ފަރާތްތަކަކަށް  ގިނަ  މަޢުލޫމާތު  ތަކުގެ  ކޯސް 
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ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

• 2017 ވަނަ އަހަރު މި ސެންޓަރުގައި ވަނީ ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް 	
2 ކޯސް އަލަށް ހިންގަން ފަށާފައެވެ. މި ކޯހުގެ 15 ބެޗް ގައި ޖުމުލަ 
250 ދަރިވަރަކު ވަނީ އަހަރުތެރޭގައި ސަނަދު ޙާސިލް ކޮށްފައެވެ.              

ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް
• ކަމާބެހޭ 	 މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  ފަރާތުން  ސެންޓަރުގެ  މި 

ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރުމަށް ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ ވަނީ  ސ. ހިތަދޫ، ތ. 
ވިލުފުށި، ލ. މާވަށް، ލ. މާބައިދޫ، ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. އިސްދޫ، 
ލ. ކަލައިދޫ، ގދ. ތިނަދޫ އަދި ގއ. ކޫއްޑޫ އަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

• ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އައި.އޯ.އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ 	

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

• ގއ. 	 ކުރައްވައިގެން  ސްޕޮންސަރ  ފަރާތުން  މިފްކޯގެ 
ކޯސް  ފަސް  ކުރު  އެސް.ީޓ.ސީ.ޑަބްލިޔުގެ  ހިންގި  ކޫއްޑުގައި 
ކޮށްދެއްވަން  ކޯހުގައި  އެފަރާތުން  ބެލުމަށާއި  ހިނގާގޮތް 
ސްޕަވައިޒްކުރުމަށް  ކޯސް  ބަލައި  ކަންކަން  އެއްބަސްވެފައިވާ 
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ވެރިޔާ  ސެންޓަރުގެ  ކޫއްޑޫއަށް  ގއ. 

• އައި.އެމް.އޯ އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ ގައި 28 	
ފެބްރުއަރީ އިން 03 މާރޗް 2017 އަށްބޭއްވި، “ރީޖަނަލް ޓްރެއިންގެ 
ދަ ޓްރެއިނާ ކޯސް އޮން އެނާޖީ އެފިސަންޓް އޮޕަރޭޝަން އޮފް ޝިޕްސް” 
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މުމްބާއީއަށް  ވެރިޔާ  ސެންޓަރުގެ  ބައްދަލުވުމަށް 
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• ކޯސް ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ 	
އިން އެލެމެންޓްރީ ފަރސްޓް އެއިޑް ގެ 5 ބެޗް، ރިފްރެޝަރ އެންޑް 
އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ އެންޑް ފަޔަރ 
އަޕްޑޭޓިންގ  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ   ، ބެޗް   5 ގެ  ޕްރިވެންޝަން 
ގެ  ޓެކްނިކްސް  ސަރވައިވަލް  ޕަރސަނަލް  އިން  ޕްރޮފިޝަންސީ 
އިން  ޕްރޮފިޝަންސީ  އަޕްޑޭޓިންގ  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ  ބެޗް،   5
ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯޝިއަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް ގެ 5 ބެޗް 
ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝެންސީ އިން ސަރވައިވަލް 
ހިންގާފައެވެ. ވަނީ  ބެޗް   3 ގެ  ބޯޓް  ރެސްކިއު  އެންޑް  ކްރާފްޓް 

• އަޕްޑޭޓިންގ 	 އެންޑް  ރިފްރެޝަރ  އޮފިސަރ  ޑެކް  އެންޑް  މާސްޓަރ 
ނެވިގޭޝަން  ރޭޑާ  އަދި  ހިންގުނެވެ.  ސެންޓަރުގައި  ބެޗް  އެއް  ގެ 
ހިންގިފައެވެ.  ވަނީ  ބެޗް   2 ލެވެލްގެ  އޮޕަރޭޝަނަލް  އެޓް 

• ޕޯޓް 	 ކުރައްވައިގެން  ސްޕޮންސަރ  އިން  އެމްޕީ.އެލް 

2017 ވަނަ އަހަރު ސެންޓަރުން ހިންގާފައިވާ ކޯސްތަކާއި 
ތަމްރީނުތައް

• ސެންޓަރުގައި 	 މި  ބެޗެއްވަނީ   4 ކޯހުގެ  ނެވިގޭޝަން  ކޯސްޓަލް 
އެކިފަރާތްތަކުގެ  ރަށެއްގައި   15 ރާއްޖޭގެ  ހިންގައި، 
ހިންގުނެވެ.  ކޯސް  ބެޗަކަށް   15 އެދިލެއްވުމަށް 

• ތިނަދޫ، 	 )ގދ.  ކެމްޕަސްތަކެއްގައި  އަތޮޅު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކެމްޕަސް( ހިތަދޫ  ސ.  އަދި  ގަން  ލ.  ކުޅުދުއްފުށި،  ހދ. 

މިގޮތުން  ހިންގުނެވެ.  ބެޗެއް  ކޯހުގެ  ނެވިގޭޝަން  ކޯސްޓަލް 
ތަމްރީންކުރެވުނެވެ.  ކެމްޕަސްތަކުގައި  އަތޮޅު  ބެޗް   4 ޖުމްލަ 

• ވިލާ 	 އަދި  ބެޗް،   4 ގެ   2 ސެޓްފިކެޓް  ނިޔަމި  ސެންޓަރުގައި 
ރިސޯޓު  އެކުންފުނީގެ  އެދިލެއްވުމަށް،  ޓްރޭޑިންގެ  އެންޑް  ޝިޕިން 
ތަކުގައި ނިޔަމި ސެޓްފިކެޓް 2 ގެ 4 ބެޗް، އަދި ރާއްޖޭގެ މީހުން 
ބެޗް   2 ގެ   2 ސެޓްފިކެޓް  ނިޔަމި  ވެސް  ރަށެއްގައި   2 އުޅޭ 
ހިންގުނެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަހުގައި 2 ބެޗް، ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި 
ހިންގާފައިވެއެވެ. ބެޗް   1 ކެމްޕަހުގައި  ހިތަދޫ  އަދި  ބެޗް،   1
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ޖުމްލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ 
އަދަދު

ސެޓްފިކެޓްގެ އަދަދު

ސަނަދުގެ ނަކަލަށް 
އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި 
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 

)އެހެނިހެން(

ސަނަދުގެ ނަކަލު 
ދޫކުރެވިފައިވާ އަދަދު 

)އެހެނިހެން(

އެސް ޓީސީ ޑަބުލިއު 
95 ގެ ސަނަދުތަކަށް  

ފޯމް ހުށަހެޅި 
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

އެސް ޓީސީ ޑަބުލިއު 
95 ގެ  ސަނަދުތަކަށް 
ނަކަލު ދޫކުރެވުނު އަދަދު

8014031704970
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ހިންގުނެވެ.  އެއްބެޗް  ގެ  އޮފިސަރ  ސެކިއުރިޓީ  ފެސިލިޓީ 

• ބެޗް، 	 އެއް  ގެ  އޮފިސަރ  ސެކިއުރިޓީ  ޝިޕް  އިން  ޕްރޮފިޝަންސީ 
ޕްރޮފިޝަންސީ އިން މެޑިކަލް ފަސްޓް އެއިޑް ގެ ދެބެޗް، ޕްރޮފިޝެންސީ 
އިން ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްކިއު ބޯޓް ގެ 3 ބެޗް، އެންޓި 
ޕައިރެސީ އެވެއާރނަސް ގެ 3 ބެޗް، ޕްރޮފިޝެންސީ އިން އެޑްވާންސްޑް 
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  މެރިން  އަދި  ބެޗް،   2 ގެ  ފައިޓިންގ  ފަޔަރ 
ޑެޒިގްނޭޓެޑް  އިން  ޕްރޮފިޝަންސީ  ބެޗް،   2 ގެ  އެވެއަރނަސް 
މެރިޓައިމް  ގްލޯބަލް  ހިންގައި،  ބެޗް   2 ގެ  ޑިއުޓީސް  ސެކިއުރިޓީ 
ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ އެންޑް ސިސްޓަމް ކޯހުގެ އެއްބެޗް ހިންގުނެވެ. 

• ބޭރު ދަތުރު ކުރުމަށް އަލަށް ބޭނުންވާ ބޭސިކް ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން 	
ބެޗް،   2 ގެ  އެއިޑް  ފަރސްޓް  އެލެމެންޓްރީ  އިން  ޕްރޮފިޝަންސީ 
ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ އެންޑް ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން 
ސަރވައިވަލް  ޕަރސަނަލް  އިން  ޕްރޮފިޝަންސީ  ބެޗް،   2 ގެ 
ޓެކްނިކްސް ގެ 2 ބެޗް، ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ 
އެންޑް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް ގެ ދެ ބެޗް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. 

• މެރިން 	 އިން   3 ސެޓްފިކެޓް   “ ވަނައަހަރު   2017

 4 “ސެޓްފިކެޓް  ހިންގައި   ބެޗް   2 ގެ   އެންޖިނިއަރިންގ” 
ހިންގިފައެވެ.  ވަނީ  ބެޗް   6 ގެ  އޮޕަރޭޝަންސް”  މެރިން  އިން 

• މިފްކޯ އިން އެދިލައްވައިގެން STCW ގެ ކުރު 5 ކޯހެއް ކޫއްޑޫގައި 	
ބޭއްވުނެވެ. އަދި ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް 2 ބެޗް ކޫއްޑޫގައި ބޭއްވުނެވެ.

• ޑެކް 	 އެންޑް  “މާސްޓަރ  އަހަރު  ވަނަ   2017 ނިމުނު  މި 
“އެންޖިނިއަރ  އާއި  އަޕްޑޭޓިންގ”  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ  އޮފިސަރ 
ދަށުން  ގެ  ކޯސް”  އަޕްޑޭޓިންގ  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ  އޮފިސަރ 
އަޕްޑޭޓިންގ  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ   136 ދަރިވަރަކަށް   23
އެދުނު 80  ނަކަލަށް  އަދި ސަނަދުގެ  ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  ސެޓްފިކެޓް 
ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. ސެޓްފިކެޓް  ރިޕްލޭސަމަންޓް   140 ދަރިވަރަކަށް 

• މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ  ޖަނަވަރީން 	
ފެށިގެން ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މި ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހިންގާފައި 
ވަނީ 104 ކޯހެވެ. މި ކޯސް ތަކުގައި މުޅިއަކު 1417 ދަރިވަރުން 
ބައިވެރިވެ 1357 މީހުން ތަމްރީން ސަނަދު ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 

• ސެންޓަރުގައި 	 މި  އެދިލައްވައިގެން  އިން  އެސް.ޓީ.އޯ 
ހިންގާފައިވެއެވެ. ކޯހެއް   4 ރިފްރެޝާރ  ގެ   STCW
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އެޑިއުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  ފަހުން  މަރުކަޒު  މި  އުފެދުނު  ނަމުގައި  ސެންޓަރގެ  ޓްރޭނިންގ  ވޮކޭޝަނަލް  ޔޫތު  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ވުޖޫދަށް  ޔުނިވަރސިޓީ  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރު  ވަނަ   2011 އެއަށްފަހު  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  ޚިދުމަތް  ދުވަހު  ގިނަ  ވަރަށް  ވަނީ  ނަމުގައި 
ކޯސްތައް  ފެކަލްޓީތަކުގެ  ގިނަ  ބަދަލުކޮށް  ނަމަށް  ކެމްޕަސްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ކެމްޕަސް  މި  އައުމާއެކު 
މަރުކަޒެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަޢުލީމީ  މަތީ  ފުރަތަމަ  ޤާއިމުކުރެވުނު  ސަރަހައްދުގައި  މި  ކެމްޕަހަކީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ހދ.  ފެށުނެވެ.  ހިންގަން  ކެމްޕަހުގައި  މި 

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް

• ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި އަހަރުގެ 	
މި  އިރު  ފާހަގަކުރެވުނު  ކުލަގަދަކޮށް  ވަރަށް  ދުވަސް  ލައިބްރަރީ 
ލައިބްރަރީއާ  އަމާޒަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް 
ލައިބްރަރީގެ  އޮޅުންފިލުވައިދީ  ދަރިވަރުންނަށް  ކަންކަން  ބެހޭ 
ދައްކާލުމެވެ.  ދަރިވަރުންނަށް  ކުރިއަށްދާގޮތް  މަސައްކަތްތައް 

• އޮކްޓޫބަރު 28 ގައި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ބެންކް 	
އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، ކެންސަރާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިނގާލުމުގައި މި ކެމްޕަހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

• ހދ އަތޮޅު ހެލްތު ސަރވިސަސްއިން އިސްނަގައިގެން ދުނިޔޭގެ ހަކުރު 	
މަޢުލޫމާތު  ކުރިއަށް ގެންދިއަ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ބަލީގެ ދުވަސް 

ކެމްޕަހުން ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 

ދިނުމާއި ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ހަރަކާތުގައި މި ކެމްޕަހުން ބައިވެރިވިއެވެ.

• ދުވަސް 	 މުދައްރިސުންގެ  އިސްނަގައިގެން  ދަރިވަރުން 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތައް  ފާހަގަކުރުމުގެ 

• ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 	
މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށުމަށް  މަހު  ޖަނަވަރީ 
ޑޭ”ގެ  “ކޮފީ  ކެމްޕަހުގައި  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ދަރިވަރުންނަށް 
ތަޢުލީމީ  ދަރިވަރުންގެ  ގެންދިއައެވެ.  ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް  ނަމުގައި 
ކުރިމަގު ޚިޔާރުކުރުމުގައި ލެކްޗަރަރއިންނާ އެކު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް 
ބަލައިގަތުމާއި  ފޯމު  އެޕްލިކޭޝަން  ހަރަކާތުގައި  މި  ކުރިއަށްދިޔަ 
ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.    ޚިދުމަތްތައްވަނީ  ފަދަ  އެޓެސްޓްކުރުން  ވަގުތުން 
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• ޖަމާވާ 	 ސަރަހައްދަށް  ބާޒާރު”  “ހޮނިހިރު  ކުޅުދުއްފުށީ 
ކޯސްތަކާ  ހިންގާ  ކެމްޕަހުން  އަމާޒުކުރެވިގެން،   އާންމުންނަށް 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ހަރަކާތްތަކެއް  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  އަމާޒުކޮށްގެން  އިންޓޭކަށް  ދެ  ހަރަކާތް  މި 

• އެކި 	 އަތޮޅުތެރޭގެ  ކޯސްތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށުމަށް  މަހު  ޖަނަވަރީ 
ހދ.  ހަނިމާދޫއަށާއި  ހދ.  ޓަކައި  ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް  ރަށްތަކުގައި 
ނޮޅިވަރަމަށް ކެމްޕަހުގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮށް ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށާއި 
ދެވުނެވެ.  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  އަމާޒުކޮށްގެން  އާއްމުންނަށް 

• 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް 	
ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.ކަނޑިތީމު، ށ.ފޯކައިދޫ އަދި ށ.ފޭދޫއަށް 
ކެމްޕަހުގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮށް ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ. 

• އިންޓަރ 	 ގޮތުން  އާލާކުރުމުގެ  އެކުވެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ 
ޕިކްނިކް،  މާހެފުން،  މުބާރާތަކާއި،  ބޯޅަ  ބާސްކެޓް  އޮފީސް 
ބޭއްވުނެވެ.  ބާބަކިއުއެއް  އިތުރުން  މަސްދަތުރުގެ 

2017 ވަނަ އަހަރަކީ މި ކެމްޕަހުގެ އެތަކެއް އަމާޒުތަކެއް ހާސިލްކުރެވިގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އުމްރާނީ ގޮތުންނާއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން  ތަފާތު ކުރިއެރުންތަކެއް 
ވަނީ ލިބިފައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ބިންގާ އެޅިގެންދިޔަ ދެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވުމަކީ ކެމްޕަހަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް 

ކާމިޔާބީއެވެ. ސަބަބަކީ މި އިމާރާތްތަކަކީ މިހާރު ކެމްޕަހަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ލިބިގެންދާނޭ ހައްލަކަށް ވާތީއެވެ.
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އުފެދުނީ  ފުރަތަމަ   ކެމްޕަސް  ކެމްޕަހަކެވެ.  އުފެދުނު  އަހަރު  ވަނަ  ދަށުން 2003  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  އަކީ  ކެމްޕަސް  ތިނަދޫ 
އެންމެ ކްލާސް ރޫމް އަކާ އޮފީސް ކޮޓަރިއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ކެމްޕަސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 
ކެމްޕަހުގެ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ ފުޅާކުރެވިފައި ވެއެވެ.  މިހާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކުން ގިނަކޯސްތަކެއް މި ކެމްޕަހުގައި ހިންގަމުން ގެންދެވެއެވެ. 

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

• ކެމްޕަސްގެ 	 މަޤްޞަދުގައި  ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ  ކެމްޕަހަށް 
ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  އިސްތިހާރުޖެހުމަށް  މަގުމަތީފާރު 
އުސޫލާ  އެ  ކަނޑައަޅައި  އުސޫލެއް  ގުޅޭ  ދޫކުރުމާ  ކުއްޔަށް 
ވެއެވެ.    ފަށާފައި  ދޫކުރަން  ކުއްޔަށް  ގޮޅިތައް  ފާރުގެ  އެއްގޮތަށް 

• މި 	 ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ލައިބްރަރީ 
ހިންގިއެވެ. ހަރަކާތްތަކެއް  ގައި  ލައިބްރަރީ  ކެމްޕަހުގެ 

• މި 	 ކެމްޕަސް”  ފިނި  “ފެހި  ގޮތުން  ފެހިކުރުމުގެ  ގޯތި  ކެމްޕަސް 
ޝިޢާރުގެ ދަށުން ކެމްޕަސް ގޯތިތެރޭގައި ވިނަ އާއި ގަސްއިންދުމުގެ 
ހިންގިއެވެ. ގުޅިގެން  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ހަރަކާތްތަކެއް 

ކެމްޕަހުން ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 

• ގެ 	 ތެނަދޫ”  “ނަލަފެހި  އިސްނަންގަވައިގެން  ކައުންސިލުން  ތިނަދޫ 
ހަރަކާތުގައި  ގަސްއިންދުމުގެ  ސާފުކުރުމާއި  ތިނަދޫ  ހިންގި  ނަމުގައި 
ވެއެވެ. ބައިވެރިވެފައި  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ކެމްޕަސް  މި 

• އަލްފާޟިލް 	 ނާއިބު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެވެ.  ކުރެއްވި  ޒިޔާރަތް  ކެމްޕަހަށް  މި  ޖިހާދު  ޢަބްދުهللا 
މިނިސްޓަރ  އޮފީހުގެ  ރައީސް  އާއި  ނާއިބްރައީސް  އަދި 
ޒިޔާރަތްކުރައްވައި  ކެމްޕަހަށް  ޒުހޫރު  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް 
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  މުވައްޒަފުންނާ  ދަރިވަރުންނާއި  ކެމްޕަހުގެ 

• މި 	 މުވައްޒަފުންނަށް  މަރުކަޒުގެ  ތަޢުލީމީ  ގދ.އަތޮޅު 
ހިންގިއެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް  އެއިޑް  ފަސްޓް  ފަރާތުން  ކެމްޕަސްގެ 
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• އެކުވެރިކަން 	 މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ރީތިކުރުމާއި  ކެމްޕަސް 
ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތިނަދޫ 
ކެމްޕަސް ގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ކްލަބެއް ހިންގަން ފެށުނެވެ. 
މި ކުލަބްގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ދަތުރެއް 
މުވައްޒަފުންނަށް  މުނާސަބާގައި  ފެށުމުގެ  މަސް  ރަމަޟާން  ކުރުމާއި 
ހަދިޔާ ދިނުން ފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގިއެވެ. މީގެ އިތުރުންކެމްޕަސް 
ފެހިކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކަށް މި ކްލަބުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

• އެމް.އެން.ޑީއެފް އާ  ގުޅިގެން ކެމްޕަސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 	
ހިންގިފައިވެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން  ނިއްވުމުގެ  އަލިފާން 
ބޭނުންވާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ޕްލޭނެއް  ސެކިއުރިޓީ  ކެމްޕަސް  އަދި 
ފަޔަރ  ގެ  އެމް.އެން.ޑީއެފް  އެއް  ސެޝަން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 
އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ހިންގައިދެއްވާފައެވެ. 

• އަމާޒުކޮށްގެން 	 މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ކެމްޕަސްގެ 
ހިންގުނެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް  ފަސްޓްއެއިޑް 

• ކެމްޕަސްގައި 	 މި  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން  ބޭނުންކުރުމުގެ  މޫޑްލް 
ހިންގިއެވެ. އިންނަށް  ލެކްޗަރަރ  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް 

• ޕަވަރ ކެމްޕަސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކަމާބޭހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިއެވެ.	

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: 

• ފެކަލްޓީ 	 ތެރޭގައި  ކޯސްތަކުގެ  ފެށުނު  އަލަށް  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ 
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް  ހިންގި  އިން  އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 
އިން  އާޓްސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ކޯހާއި  ޚަތީބް  އެންޑް  އިމާމް  ފޮރ 
ކޯހާއި  ސައިކޮލޮޖީ  އިން  ސެޓްފިކެޓް  އެޑްވާންސްޑް  ހިނގި 
ފަށާފައިވާ  އަލަށް  ފަރާތުން  ގެ  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީއާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީއާ  އޮފް  ބެޗްލަރ 
ސެޓްފިކެޓް  ހިންގާ  ޓެކްނޯލޮޖީން  އެންޖިނިއަރިންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ފެށުނެވެ.  އަލަށް  ކޯހެއް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިލެކްޓްރޯޓެކްނިކަލް  އިން   3

ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެފައިވާ މަސައްކަތްތައް:

• ޖޫން އިންޓޭކްގައި ފެށޭ ކޯސްތައް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޕްރީލް 	
4 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4:30 އިން 18:00 އަށް ކޮފީ އިވެންޓެއް 
ފެކަލްޓީތަކުން  އެކި  އިވެންޓުގައި  މި  ބޭއްވިއެވެ.  ކެމްޕަހުގައި 
ދީފައިވަނީ  މައުލޫމާތު  ކޯސްތަކާބެހޭ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް 
ކެމްޕަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފެކަލްޓީތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންވެ. ތިނަދޫގައި 
ހުންނަ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ސާނަވީ ސްކޫލް 
ގެންދާ  ފުރިހަމަކުރަމުން  އެޗް.އެސް.އީ  ދަރިވަރުންނަށާއި،  ނިމުނު 
އާ   100 އިވެންޓުގައި  މި  ބޭއްވުނު  އަމާޒުކޮށްގެން  ކުދިންނަށް  
ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން އެކި ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ.

• ހަމަޖެހިފައިވާ 	 ފެށުމަށް  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ  ގައި   2018 ޖަނަވަރީ 
ދިނުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ވީހާވެސް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ 
މުއައްސަސާތަކަށް  ގިނަ  މުވައްޒަފުން  ހުންނަ  ތިނަދޫގައި  ގޮތުން 
ގޮސްގެން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކާޑެއްދޫ 
އެއަރޕޯޓް ގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށާއި ޑޮކްޓަރ 
އިދާރީ  މަސައްކަތްކުރާ  ހޮސްޕިޓަލްގައި  މެމޯރިއަލް  ޢަބްދުއްސަމަދު 
ދެވުނެވެ. މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  ބައްދަލުކޮށް  މުވައްޒަފުންނާ 

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް 
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ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ރީޖަނަލް ޔޫތު ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް ސެންޓަރ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 
ބަދަލު  ނަން  ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  އެގޮތުން  ކުރެވުނެވެ.  ބަދަލު  ދަށަށް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  ދުވަހު  ވަނަ   01 މަހުގެ 
 2011 ފެބްރުވަރީ   15 ކުރެވުނެވެ.  ބަދަލު  ނަން  މަރުކަޒުގެ  މި  ނަމަށް  ކެމްޕަހުގެ  ހިތަދޫ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފަ  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  ކުރައްވައި 
ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓިއަށް ބަދަލު ވެގެން ދިޔުމާއެކު ތަޢުލީމުގެ އާ ދަންމަރުތަކެއް 
އަތޮޅު  ކައިރި  އައްޑޫސިޓީއާ  ދައި  ހޯ  ކުރިއެރުންތަކެއް  ގޮތުން  ވަސީލަތުގެ  އިންސާނީ  ގޮތުންނާއި  ޢުމްރާނީ  ދިޔައެވެ.  ދިއްލިގެން  ކެމްޕަހުގައި  ހިތަދޫ 
ދިޔައެވެ. ލިބިގެން  ބާރެއް  އިތުރު  މަސައްކަތަށް  އުފެއްދުމުގެ  ޒުވާނުންތަކެއް  ފައިދާހުރި  ޤައުމަށް  ކުރިއަރުވައި  މަސައްކަތްތެރިކަން  ތަޢުލީމާއި  ތަކުގެ 
ފަށައި  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އިމާރާތް  ފަރާތުގައި  ދެކުނު  ކެމްޕަސްގެ  ނަކަލެއް  އިމާރާތުގެ  އޮފީސް  އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  ކުރިން  އަހަރު  ވަނަ   2017
ކުރެވުނެވެ. އިމާރާތް  ކްލާސްރޫމް  ދެ  ގައި   2 ކެމްޕަސް  ގޮތުން  ހައްލުކުރުމުގެ  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  ދިމާވެފައިވާ  ކެމްޕަހަށް  އަދި  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 
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• ސ.ފޭދޫ 	 ނަމުގައި  ވަގުތުކޮޅެއް”  އެކު  އާ  “އެމް.އެން.ޔޫ 
ބަނދަރުގައި ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ހިންގިއެވެ.

• ބައްދަލުކޮށް 	 ލެކްޗަރައިންނާއި  ނަމުގައި  ލެކްޗަރަރ”  ވިތް  “ކޮފީ 
ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިވެންޓެއް ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި ހިންގިއެވެ.

• ސިޓީގެ 	 އައްޑޫ  ތަކެއް  ފްލަޔާރސް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކުގެ 
ހުރިހާ ރަށަކަށް ބަހައި ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރިއެވެ.

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

• ގޮތުން 	 ބަދަހިކުރުމުގެ  ގުޅުން  ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި 
ގެންދިޔައެވެ. ކުރިއަށް  އެއް  ބާބެކިއު  ދިމާކޮށް  ޢީދާ  ފިތުރު 

• ދަރިވަރުން 	 މުވައްޒަފުންނާއި  ކެމްޕަހުގެ  ގުޅުވައިގެން  ޢީދާ  ފިތުރު 
ބަދަލުކުރިއެވެ. ހަދިޔާ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ހޮސްޕިޓަލަށް  ރީޖަނަލް  ހިތަދޫ 

• ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 	
މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނާއި ވޮޗަރުންނަށް ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގުނެވެ. 

• އެކެޑަމިކް އަދި ފައިނޭންސް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް 	
ޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިދާރާ އަށް ޓްރެއިނިންގ އަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ކެމްޕަހުން ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް
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ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ފަހިކޮށްދިނުމުގެ  ފުރުޞަތުތައް  ތަޢުލީމުގެ  މަތީ  ރަށްތަކަށް  ހައްދުންމަތީގެ 
ހިންގައެވެ.   ކޯސްތައް  އެކި  ފެކަލްޓީތަކުގެ  ގިނަ  ކެމްޕަހުގައި  މި  ޤާއިމުކުރެވުނެވެ.  ގައި   2013 ޖޫން   24 ލ.ގަމުގައި  ކެމްޕަހެއް 

ގަން ކެމްޕަސް

• އަންހެނުންގެ 	 ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޕްރޮމޯޓު  ކެމްޕަސް 
ހިންގިއެވެ.  ހަރަކާތެއް  އިޖްތިމާއީ  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް 

• ގިނަ 	 އެކުލަވާލައި  ‘އަހުރަ’  ޖަމިއްޔާ  ދަރިވަރުންގެ  ކެމްޕަހުގެ 
ސިނާއީމަގު  ގޮތުން  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ހަރަކާތްތަކެއް 
ބޭއްވިއެވެ.   މުބާރާތެއް  ބޯޅަ  ހޭންޑް  ހަރަކާތަކާއި  ސާފުކުރުމުގެ 

• ފާހަގަކުރުމުގެ 	 ދުވަސް  ނަރުހުންގެ  ދަރިވަރުން  ކޯހުގެ  ނާރސިންގް 
ގޮތުން ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގިއެވެ. 

• ބައިވެރިވެގެން 	 ސްޓާފުން  ފެހިކުރުމަށް  ގޯތިތެރެ  ކެމްޕަސް 

ހިންގިއެވެ. ކެމްޕަހުން ފާއިތުވި އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އިންދުމުގެ  ގަސް 

• ކެމްޕަހުގެ މަޤުޞަދާ އެއްގޮތަށް، ލ. އަތޮޅުގައި ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރުމަށް 	
ތަމްރީނުވެފައިވާ މީހުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވި މިއީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް 
ބޭނުނަވެފައިވާ ދާއިރާއެއްކަމަށް ފާހަގަވާތީ، ޖަނާއިޒް ކޯހެއް ހިންގިއެވެ. 

• ލ.ގަމުގައި ކެމްޕަހުގެ ދާއިމީ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން 	
ގަމު  ތެރޭގައި  މަސައްކަތަކުގެ  ކުރެވުނު  ޓަކައި  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް 
ކައުންސިލާ  އެކި ފަހަރުމަތިން ބައްދަލުކޮށް މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް 
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ބޭފުޅުންނާ  އިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ލިބޭތޯ 
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• ލައިބްރަރީ 	 ލައިބްރޭރިއަން،  ގުޅުނު  އަލަށް  ކެމްޕަހަށް  މި 
ވެއެވެ.  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ޕްރޮގްރާމް  އިންޑަކްޝަން 

• ޓެކްނީޝަންއަށް 	 ކޮމްޕިއުޓަރ  އެސިސްޓަންޓް  ކެމްޕަހުގެ  މި 
މުވައްޒަފެއް  އައި.ޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތަމްރީނުދިނުމަށް  އިތުރު 
ކުރިއެވެ. މަސައްކަތް  ކެމްޕަހުގައި  ގަމު  ދުވަހަށް   4

• ލީޑަރޝިޕް 	 އެންޑް  ލީޑާރސް  އިންތިޒާމުކުރި  ދިރާގުން 
ސީނިޔަރ  ކެމްޕަހުގެ  މި  ބައްދަލުވުމުގައި  މަސައްކަތު 
ބައިވެރިވިއެވެ. ޢަބްދުއްރަޝީދު  އޮފިސަރ  އެޑްމިން 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް: 

• ސްޓަޑީޒްގެ 	 ޓޫރިޒަމް  އެންޑް  ހޮސްޕިޓެލިޓީ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ގެސްޓްހައުސް  ލ.ގަމުގެ  ދަރިވަރުން  ކޯހުގެ  އޮފީސް  ފްރަންޓް 
ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ.  މަންޒިލްތަކަށް  ފަތުރުވެރިންގެ  ގަމުގެ  ތަކަށާއި 

• ހިންގާ 	 މިކެމްޕަހުގައި  ފަރާތުން  އާޓްސްގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ކޯހުގެ  ލެންގުއޭޖް  ދިވެހި  އިން  އާރޓްސް  އޮފް  ބެޗެލަރ 
ގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި  އެސައިންމެންޓެއްގެ  ދަރިވަރުންގެ 
ކުރިއެވެ. ޒިޔާރަތް  ތަންތަނަށް  އާސާރީ  ގިނަ  ލ.އިސްދޫގެ 

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

• ކޯސްތަކުގެ 	 ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް  ކޯސްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެ  ރަށްތަކަށް  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  ލ  މަޢުލޫމާތު  
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލް  ރަށްރަށުގެ 

• ކެމްޕަހުގެ ފަރާތުން ލ.ފޮނަދޫ އަދި ގަމުގައި 2 ދުވަހު ފަހި ދުވަހުގެ 	
ހަރަކާތް ހިންގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތުދެވުނެވެ.

 ކޯސް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް 
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ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަންތަކުގެ 
ރިޕޯޓް



ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކިޔަވައިދިނުމާއި، ރިސަރޗްކުރުމާއި އަދި ޢިލްމު އުފެއްދުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން 
ޔުނިވަރސިޓީ  އަދި  މަގުފަހިކުރުމެވެ.  ހޯދައިދިނުމަށް  ލިބިގަތުމަށާއި  މަޢުލޫމާތު  އެންމެހާ  ބޭނުންވާ  އެފަދަފަރާތްތަކަށް  ބައިވެރިވެ  މަސައްކަތުގައި  ކުރާ 
ފަހިކޮށްދޭ  މަގު  ކުރުމަށް  ދިރާސާ  ދިނުމާއި  ކިޔަވައި  ދަސްކުރުމާއި  އެކު  ކޮށްދިނުމާ  ތަނަވަސް  ގޮތެއްގައި  ހަމަހަމަ  މަގު  ލިބޭނެ  މަޢުލޫމާތު  މުޖުތަމަޢަށް 
މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ބޭނުންތަކަށް އެކަށީގެންވާފަދަ މައުލޫމާތު ލިބިދޭ ވަޞީލަތްތަކެއް ހޯދައިދީ އެތަކެތި ފަސޭހައިން 
ލައިބްރަރީއެކެވެ.  އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް  ތަނެއްގެ   8 ލައިބްރަރީއަކީ  ޔުނިވަރސިޓިގެ  މަޤުޞަދެކެވެ.  ލައިބްރަރީގެ  ވެސް  ހަދައިދިނުމަކީ  ގޮތެއް  ލިބޭނެ 

ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީ

• ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތަކުން ފެށިގެން މާސްޓަރސް 	
ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނާއި، އެކިއެކި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  ދަރިވަރުންނާއި  ކިޔަވަމުންދާ  ކޯސްތަކުގައި 
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އިންފޮމޭޝަން ލިޓަރަސީ ސެޝަންތައް 
2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެ ޓާމްގައި ވެސް ތާވަލްކޮށްގެން ހިންގުނެވެ. 
މި ސެޝަންތަކުގައި ޖުމްލަ  986 ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

• )އީބުކްސް 	 ކަލެކްޝަންތަކަށް  އޮންލައިން  ލައިބްރަރީގެ 
ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ދަރިވަރުން  ތައް(  އާޓިކަލް  އަދި 
ބައްދަލުކުރެވުނެވެ. ވެރިންނާ  އިސް  ފެކަލްޓީތަކުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް:

• ވަސީލަތްތައް 	 ހުރި  ލައިބްރަރީތަކުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ތަފާތު  އަންގައިދިނުމަށާއި،  މެންބަރުންނަށް  ލައިބްރަރީގެ 
މެންބަރުންގެ  ލައިބްރަރީއަށް  ފެތުރުމަށާއި،  މަޢުލޫމާތު  ބާވަތުގެ 
އެކިއެކި  މަޤްޞަދުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ  ޝައުޤުވެރިކަން 
ޝިޢާރުތަކުގެ  ތަފާތު  ލައިބްރަރީގައި  ގުޅުވައިގެން  މުނާސަބަތުތަކާއި 
ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ.   ތައް  ޑިސްޕްލޭ  ތަފާތުވައްތަރުގެ  ދަށުން 

• މި އަހަރު ޖުލައި މަހުގެ 2 އަކުން 6 އަކަށް ލައިބްރަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 	
އަމާޒުކޮށްގެން ސްޓާޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވަރކްޝޮޕެއް ވަނީހިންގުނެވެ.

• ޔުނިވަރސިޓީގައި ޑިޖިޓަލް ރިޕޮޒިޓަރީ އެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ 	
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ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

• އިންފޮމޭޝަން 	 އިން  ޑިޕްލޮމާ  ގެ  އާޓްސް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ހިމެނޭ  އެކޯހުގައި  ދަރިވަރުންނަށް   10 ގެ  ސަރވިސަސް 
ލައިބްރަރީއިން  ފުރުޞަތު  ހެދުމުގެ  ޕްލޭސްމަންޓް  އިންޑަސްޓްރިއަލް 
އެފަދަފަރާތްތަކަށް  މިގޮތުން  ހޯދައިދީފައެވެ.  އެފަރާތްތަކަށް  ވަނީ 
ހިންގާނޭ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލައި ހިންގައިފައިވެއެވެ. 

• ހުރިހާ 	 ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގޮތެއްގައި  ކުލަގަދަ  ދުވަސް  ލައިބްރަރީ 
ދުވަހު  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ގުޅިގެން  ލައިބްރަރީތަކާ 
ޝައުޤުވެރިކަން  ހުންނަ  ދިވެހިބަހަށް  މެދުގައި  ދިވެހިންގެ  ވަނީ 
މެދުގައި  އުމުރުފުރާތަކުގެ  އެކިއެކި  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ 
ތަޢާފަރުކުރެވިފައެވެ.  ނަމުގައި  “ބަހަބޯ”ގެ  ކުޅިވަރެއް  ކުޅެވިދާނޭ 

• ލައިބްރަރީގައި 	 ދަރިވަރުން  ކިޔަވާ  ޔުނިވަރސީޓީގައި 
ވަނީ  އަހަރު  މި  ގޮތުން  ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ  ރެޖިސްޓަރކުރުން 
ތައާރަފްކޮށްފައިއެވެ. ކުރެވޭނެގޮތް  ރެޖިސްޓަރ  ކޮށް  އޮންލައިން 

• ހިންގުން 	 ލައިބްރަރީތަކުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮމިޓީއަށް  ލައިބްރަރީ  އަހަރު  ވަނަ   2017 ހަރުދަނާކުރުމަށް 
ފާސްކުރެވިފައެވެ. ހުށަހަޅައި  ޕްރޮޕޯސަލްތައްވަނީ  ތިރީގައިވާ 

• ލައިބްރަރީ ރޫލްސް އެންޑް ރެގިޔުލޭޝަން	

• ލައިބްރަރީއަށް އީބުކްސް ގަތުން	

• ޑިޖިޓަލް ރިޕޮސިޓަރީއެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕޮލިސީ	

• ޔުނިވަރސިޓީ ގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް މެޓީރިއަލް 	
ލައިބްރަރީ ތަކުގައި ނެތުމުން ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތި 

ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހައްލު ކުރުން

• ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ އާއި ދިވެހި 	
ބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުން

• ތަމްރީނުކުރުމަށް 	 މުވައްޒަފުން  އަހަރު  ވަނަ   2017
ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި  އިންޓަނޭޝަނަލް  އަދި  ލޯކަލް  އެކިއެކި 
ބައިވެރިކުރެވިފައެވެ. ވަނީ  މުވައްޒަފުން  ލައިބްރަރީގެ 

ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުތަންޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

2މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންޕްރޮޕޯސަލް ލިޔުން

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަން / އިފްލާ ގްލޯބަލް ވިޝަން ވަރކްޝޮޕް
5އިފްލާ

2މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީހެޒާރޑް ރެކޮގްނިޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ވަރކްޝޮޕް

1ޓިވެޓް އޮތޯރަޓީފޮޓޯގްރަފީ ޕްރޮގްރާމް

8ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެކްސެލް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް

2މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީއިންފޮމޭޝަން ލިޓްރަސީ ސެޝަން

1މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީފައުންޑޭޝަން އިން ލައިބްރަރީ ސައިންސް

5ސޮފްޓްލިންކް، އޮސްޓްރޭލިއާލިބަރޓީ ސީރިއަލް ޓްރޭނިންގ

1ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީލީޑަރޝިޕް ވަރކްޝޮޕް

2017 އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފެރެންސް އޮން އިންޓަގްރޭޓަޑް 
1ޓައިޔުއަން، ޗައިނާޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޑިޒިޓަލް ޕަބްލިޝިން އެންޑް ޑިޒިޓަލް ލައިބްރަރީސް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 75



2017 ވަނަ އަހަރު ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވުނު ފޮތުގެ އަދަދު

ލައިބްރަރީން 2017 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ އަދަދު

ވަރީލައިބްރަރީ
ޖަނަ

އަރީ
ބްރު

ފެ

ރިޗް
މާ

ރިލް
ލައިޖޫންމޭއޭޕް
ޖު

ސްޓް
އޮގަ

ބަރ
ޓެމް

ސެޕް

ބަރ
ކްޓޯ

އޮ

ބަރ
ވެމް

ނޮ

ބަރ
ސެމް

ޑި

ޖުމްލަ

4441438143415527221438601502120314326117211413ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ

56144209241132189218418019313711587ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ

2577946456334473455387960468726965808ހެލްތް ލައިބްރަރީ

921095800000043މެރިޓައިމް ލައިބްރަރީ

0020010000003ގަން ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

31109132121642052885259280756ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

4253303816137912541160390ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

44362351363380394681370ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީ

8432583252426291399231162728242103245810698020370ޖުމްލަ
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ލައިބްރަރީއަށް ލިބުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަލައިބްރަރީ

2ޖޭކޭ އާޔާ

2މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

7ލަޔާލް އަލީ

18ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ

30އިސްމާއީލް ޝިއާރު

53ހެޔޮ އެދޭފަރާތަކުން 

އަޗޮނޭން ޓަނާޓް، ރާޝިދު ފާދިލް، ނަޝާ ވަސީމް އަދި 
16ހުސައިން ރައުޝަން

5އާއިޝަތު ރޭޝަމް 

20ފާތިމަތު ޙަލީލު

22އާމިނަތު ރާތިބާ އަދި ހުސައިން ރައުޝަން

4އާނިޔާ އަލީ 

23އާމިނަތު މުޙައްމަދު 

4ވަސީމާ ފިކުރީ

436ޑޮކްޓަރ ހުސައިން ހަލީމް

1ވިމެން އެމްޕަވަރމަންޓް 

4އާތިރާ އަބްދުهللا

2ޑޮކްޓަރ ހަސަން ހަމީދު

19ކައިމޫ

13ފާޠިމަތު ނޫރާ 

20ޑޮކްޓަރ އަބުދުސައްތާރު ޔޫސުފް

14ވަސީމާ ޙަސަން އަދި  އިބްރާހީމް ޢަލީ

3އާދަމް އިބްރާހީމް )އަޝްރަފީ ބުކްޝޮޕް( 

13މަރިޔަމް ޝަބީނާ އަހުމަދު 

115އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް 

7ޔާސްމީން ރަޝީދު 

1ހާމިދު އިސްމާއީލް 

1567އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަން 

2421ޖުމްލަ 

ލައިބްރަރީގެ ކަލެކްޝަނަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
• ލައިބްރަރީގައި 	 ހެލްތް  އަދި  ބިޒްނަސް  ސެންޓްރަލް، 

ފޮތްތައް  އޮންލީ  ޓީޗަރސް  އަދި  ރިފަރެންސް  ހުރި 
ބަދަލުކުރެވިފައިއެވެ.  ކަލެކްޝަންއަށްވަނީ  ޖެނެރަލް 

• ކަލެކްޝަން 	 އޮންލީ  ޓީޗަރސް  އަދި  ކަލެކްޝަން  ރިފަރެންސް 
އުވާލާ، އެ ސެކްޝަންތަކުގައި ހުރި ފޮތްތައް ޖެނެރަލް ކަލެކްޝަންގެ 
ލައިބްރަރީގެ  ސެންޓްރަލް  ސަބަބުންވަނީ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ތެރެއަށް 
ގެނެވިފައިއެވެ.  ބަދަލު  އަށް  އެރޭންޖްމަންޓް  ފޮތްތަކުގެ  ހުރިހާ 
އޯޑަރަށް  ސްނޭކް  އަދި  ޑީޑީސީ  ފޮތްތަކެއް  ހުރިހާ  މިގޮތުން 
ގެނެވިފައިއެވެ.  ބަދަލު  ވަނީ  ލޭބަލްތަކަށް  ބަދަލުކޮށް، ޝެލްފްތަކުގެ 

• އިތުރު 	 ގުޅިގެން  ނެތުމާ  ހުސްޖާގަ  ޝެލްފްތަކުގެ  ލައިބްރަރީ  ހެލްތް 
ލައިބްރަރީގެ  މުޅި  އަދި  އެވެ.  ބެހެއްޓިފަ  ޝެލްފްއެއްވަނީ   3
އެވެ. ބަދަލު ގެނެވިފަ  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ތަރުތީބަށް ވަނީ  ފޮތްތަކުގެ 
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އިމްތިޙާންތައް  ހިންގާ  ގުޅިގެން  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  އިމްތިޙާންތަކާއި  އެންމެހައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  މި 
އަހަރުގައެވެ.  ވަނަ   2016 އުފައްދާފައިވަނީ  ޑިޕާޓްމަންޓް  މި  ޑިޕާޓްމަންޓެވެ.  އަންނަ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އިންތިޒާމުކުރުމުގެ 

އެގްޒަމިނޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

އިމްތިޙާން ބޭއްވިތަންއިމްތިޙާން ބޭއްވި ތާރީޚްތަފްސީލް

މާލ29ެ، 30 ޖަނަވަރީ 2016 ގެ ޝޯޓް ސިމެސްޓަރ އިމްތިޙާން

މާލެ އާއި 4 ކެމްޕަސ2ް، 4 ފެބްރުވަރީ 2016 ގެ ޓާރމް 2 ގެ ރީސިޓް އިމްތިޙާން

މާލެއާއި، 4 ކެމްޕަހާއި، 14 އައުޓްރީޗް 19 މޭ - 8 ޖޫން 2017 ގެ ޓާރމް 1 ގެ ފައިނަލް އިމްތިޙާން
ސެންޓަރާއި، 2 އީ.އެފް އެސް ސެންޓަރ

މާލެއާއި، 4 ކެމްޕަސ20ް 22- ޖުލައި އަށ2017ް ގެ ޓާރމް 1 ގެ ރީސިޓް އިމްތިޙާން

10 - 25 ނޮވެންބަރަށ2017ް ގެ ޓާރމް 2 ގެ ފައިނަލް އިމްތިޙާން
މާލެއާއި، 4 ކެމްޕަހާއި، 14 އައުޓްރީޗް 

ސެންޓަރު
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• ފޮނުވި 	 ފެކަލްޓީތަކުން  އިމްތިޙާނަށް  ޓާރމް  ފުރަތަމަ  ގެ   2017
ދިމާވުމުން،  މައްސަލަތައް  ގިނަ  ލިސްޓާގުޅޭ  ހާޒިރީ  ދަރިވަރުންގެ 
އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވަނަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިޙާނަށް 
ހިފައިގެން  އެންޓްރީ  އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  ދަރިވަރަކުވެސް  ކޮންމެ 
އުސޫލުގައިވާގޮތުން  މި  ކަނޑައެޅުނެވެ.  އުސޫލެއް  ގޮތަށް  އަންނަ 
މާއްދާތަކާއި  އެންޓްރީގައިވާ  އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  ދަރިވަރުގެ 
އެހެން  ފިޔަވައި  ކެމްޕަސް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހަދަން  އިމްތިޙާނު 
ދަރިވަރަށް  އިމްތިޙާނުގައި  މާއްދާއެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ކެމްޕަހެއްގައި 
ޓާރމް  ފުރަތަމަ  ޢަމަލުކުރުމުން  މިގޮތަށް  ނުވެވެއެވެ.  ބައިވެރިއެއް 
މައްސަލަ  ނެތް  ލިސްޓުގައި  ނަން،  ދަރިވަރުންގެ  އިމްތިޙާނުގައި 
ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހައްލުވިކަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓާރމްގައި  ދެވަނަ 

• ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ މާސްޓަރޒް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 	
އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 އިމްތިޙާން  ފައިނަލް  ކޯހުގެ  )އެމްބީއޭ( 
އެމްބީއޭ  އަދި  ބޭއްވުނެވެ.  މަތީން  ފަހަރެއްގެ   8 ތެރޭގައި، 
ބޭއްވުނެވެ.  މަތީން  ފަހަރެއްގެ   7 އިމްތިޙާން  ރީސިޓް 

• 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ 2 	
ކޯހެއްގެ ފައިނަލް އިމްތިޙާނާއި ރީސިޓް އިމްތިޙާނު މާލޭގައި ބޭއްވުނެވެ.

• އިންގްލިޝް 	 ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017
މަތިން  ފަހަރެއްގެ   5 ޓެސްޓް  ކޮމްޕިޓެންސީ  ލޭންގުއޭޖް 
ބޭއްވުނެވެ. ކެމްޕަހުގައި   4 ޔުނިވަރސިޓީގެ  މާލެއާއި 

• ކޮމްޕިޓެންސީ 	 ލޭންގުއޭޖް  އިންގްިލޝް  އަހަރުގައި  ވަނަ   2017
ބައިވެރިވިއެވެ. ފަރާތަކުން   291 ޖުމްލަ  ޓެސްޓްގައި 

• މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ޔުނިވަރސިޓީއާ 	
އިމްތިޙާން  ލައިސަންސިންގ  މެޑިކަލް  ޑޮކްޓަރުންގެ  ގުޅިގެން 
އިމްތިޙާންތަކުގައި  މި  ބާއްވައި،  މަތީން  ފަހަރެއްގެ   16
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން   358 ޖުމްލަ 

• މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލުން ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން 	
އިމްތިޙާންގައި  ކޮމްޕިޓެންސީ  އެސިސްޓަންޓުންގެ  ފާރމަސީ  ހިންގާ 
ބައިވެރިވިއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން   83 ޖުމްލަ  މަތީން  ފަހަރެއްގެ   9

• މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގް އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުން ޔުނިވަރސިޓީއާ 	
ބޭއްވުނެވެ.  އިމްތިޙާން  ކޮމްޕިޓެންސީ  ނަރުހުންގެ  ހިންގާ  ގުޅިގެން 

• އެދޭ 	 ވަންނަން  ކިޔަވަން  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އޭޝިއަން  ސައުތު 
ދަރިވަރުންގެ އެންޓްރެންސް އިމްތިޙާނު 9 އޭޕްރިލްގައި ބޭއްވުނެވެ.

• ޖަޕާން ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ޖަޕަނީސް ލޭންގުއޭޖް ޕްރޮފިޝަންސީ 	
ޓެސްޓް )ޖޭ.އެލް.ޕީ.ޓީ( މި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

• ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް ގެ ހާވާޑް އެކްސްޓެންޝަން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއްގެ 	
 MATH E- 23A Linear Algebra and މަތިން  އެދުމުގެ 
ބޭއްވުނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިމްތިޙާން  ގެ   Real Analysis I
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މި ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރގައި އުފެދުނު ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ. މި ޑިޕާރޓްމަންޓް އުފެދުމާއެކު ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަކީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
ތަކެތި  އެ  ގަތުމާއި  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ސެކްޝަންގެ  މި  ހަމަޖެހުނެވެ.  ގޮތުގައި  ސެކްޝަނެއްގެ  ހިންގާ  ދަށުން 
މަރުކަޒުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ދަށުން އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު ސެކްޝަނެއް އުފެދުނެވެ. 
މިއާއެކު،  ހަމަ  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  އިންވެންޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ވެލުއޭޓްކޮށް  ހަރުމުދާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ސެކްޝަންގެ  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސްޓޮކްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އޮޑިޓްކުރުމަކީ ވެސް މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ހަމަޖެހުނެވެ. 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް
• އިން 	 ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޕްރޮގްރާމްގައި  ޓްރެއިނިންގ  ޔޫޒަރ’  ‘ސެޕް  ހިންގެވި 
ބައިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފުން   4 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  މި 

• 2017 ނޮވެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވުނު ‘ލީޑަރޝިޕް 	
ޑިޕާރޓްމަންޓް  ގައި  ޓްރެއިނިންގ  މެނޭޖްމަންޓް’  ސީނިއަރ  ފޮރ 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މުޙައްމަދު  އަމީން  އަޙްމަދު  ހެޑް 

މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
• ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެންޑޭޓާ އެއްގޮތަށް ސްޓޮކްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގޮތުން 	

ދުވަސްތަކުގެމަތިން  އެކި  މަރުކަޒުތަކަކަށް  ހުރިހާ  ހުންނަ  މާލޭގައި 
އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ. ސްޓޮކްތައް  ތަންތަނުގެ  އެ  ޒިޔާރަތްކޮށް 

• ބެލެހެއްޓުމުގެ 	 އިންވެންޓްރީ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ސްޓޮކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އާއްމު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސްޓޮކް  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ނިޒާމް 
ދިނުމުގެ  ނަންބަރު  ކޮޓަރިތަކަށް  މަރުކަޒުތަކުގެ  އުޞޫލާއި 
އުސޫލުގެ  އާއްމު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  އިންވެންޓްރީ  އުޞޫލާއި 
ފޮނުވުނެވެ. ކޮމިޓީތަކަށް  ކަމާބެހޭ  އެކުލަވާލައި  ޑްރާޕްޓް 

• ރިޢާޔަތްކޮށް 	 ބަދަލުތަކަށް  އައިސްފައިވާ  ދާއިރާއަށް  މާލީ 
ފޯމާއި  އެދޭ  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ފޯމައި  އޯޑަރުކުރާ  މުދަލަށް 
މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ.  ފޯމު  އެދޭ  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ކެޕިޓަލް 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޮކްތަކާއި އިންވެންޓްރީގެ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި 	
ޑިޖިޓައިޒްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތުތައް  އަދި  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް 
ގޮތުން، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓާ ގުޅިގެން، ސްޓޮކް 
މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް އަދި އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް 
ފެށުނެވެ. މަހު  އޮކްޓޫބަރު  އިގެ  މަސައްކަތް 2017  ފަރުމާކުރުމުގެ 

80 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ޢިލްމީ ފޯވަހި ސިލްސިލާ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ސިލްސިލާގެ އަމާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޢިލްމީ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކޮށް ދިރާސާގެ 
އަލީގައި މުހިއްމު ޤައުމީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުތައް ނެރުމާއި އަދި ޢިލްމީ އަދި ރިސަރޗްގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ފެކަލްޓީ 
އަދި ސެންޓަރުތަކުން ހުށަހަޅައިދޭ މި ސިލްސިލާގައި 2017 ވަނަ އަހަރު 9 ސެމިނާރ ބޭއްވުނެވެ. މިގޮތުން ބޭއްވުނު ސެމިނާރތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

ރިސަރޗް ސެންޓަރ

މަޢުޟޫއުފެކަލްޓީ

ދަށު ސާނަވީ މަންހަޖު ފުޅާވުން: ހެޔޮ ބަދަލެއްބާ؟ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ހައްލުފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ދިވެހިބަހުގައި ލަފުޒުއުފެއްދުމާއި ބަލައިގަތުންފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

ގުޅުން ކަނޑުވާލާ ގުޅުން: ޝޯޝަލް މީޑިޔާއަށް ނަޒަރެއްފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް

ޑޮމެސްޓިކްޓޫރިޒަމް އިން ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ކޮބާ؟ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

އިޤްތިޞާދުގައި ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ ދައުރުއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ޑިޕްރެޝަން: މި ވާހަކަ ދައްކަމާފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގައި ފިރިހެނުންގެ ދައުރުފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިއާ އެންޑް ލޯ

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އޮނިގަނޑުގެ ބަދަހިކަންސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 81



• ލެކްޗަރަރއިންނަށް 	 ކޮށްގެން  އިންތިޒާމް  ސެންޓަރުން  މި 
ޕްރިންސިޕަލުންނަށް  ތަކުގެ  ސްކޫލް  ވަރކްޝޮޕަކާއި  ޕަބްލިކޭޝަން 
ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  ވަރކްޝޮޕެއް  ބޭއްވި  ކޮށްގެން  އަމާޒު 

• ތީސީސް ލިޔާ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ތީސީސް ގެ ކޮންމެ ޗެޕްޓަރ 	
ބޭއްވުނެވެ. މަހުގައި  އޭޕްރިލް  ސެޝަންތަކެއް  ގޮތުގެ  ލިޔާނެ  އެއް 

Research Projects funded through MNU Research Grants in 2017

Amount Granted
(MVR(Investigator(s(Research Title

70,000.00Mariyam HumraStandardized Baseline Data and Information for Disaster Prepared-
ness in Maldives

230,000.00Aishath MahaarathPrevalence of Antimicrobial Resistance in Maldives

31,500.00Mariyam Neeris Factors contributing to drug use initiation among young people in
the Maldives

99,700.00Anwar Ibrahimދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީވީ އިސްތިހާރުތަކުން ޖިންސީ ތަފާތުކުރުން ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟

56,000.00Aaidha Hammadހައްދުންމަތީގައި ވާހަކަދައްކައި އުޅެނީ ދިވެހިބަހުގެ ތަފާތު ބަހުރުވައަކުން ހެއްޔެވެ؟

102,300.00Aminath Zahir
އައްޑޫ މީހުން ވާހަކަދައްކަނީ ބަހުރުވައަކުންތަ؟ ނޫނީ ބަހަކުންތަ؟ އައްޑޫމީހުންނާއި ރަސްމީ ބަހުގެ 
އަހުލުވެރިން މިކަމާ މެދު ދެކޭ ގޮތާއި އައްޑޫބަހާއި ރަސްމީ ބަހުގެ ދަރަޖަ

73,330.00Ibrahim Thorig Ambient intelligence approach towards smart waste management
and waste reduction in Maldives

99,100.00 Mariyam Niyaf
Mohamed

Issues in Recruiting local labour in the Maldives-A study of the hos-
pitality industry

• ފަސްވަނަ 	 ޖާރނަލްގެ  ރިސަރޗް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނެރެފައިވެއެވެ.  2017ގައި  ޖޫން  ވޮލިއުމް 

• ގްރާންޓްއަށް 	 ރިސަރޗް  ބުރަކަށް   2 އަހަރުގައި  ވަނަ   2017
ފަރާތަކުން   18 ޖުމްލަ  ކޯލަށް    2 ކުރެވުނެވެ.    އިޢުލާނު 
ލިބިފައިވެއެވެ.  ގްރާންޓް  ސްޓާފުންނަށް   9 ކޮށް  އެޕްލައި 

• ހުށަހަޅަން 	 ގްރާންޓަށް  ވިދިގެން  ކުރެވުމާ  އިޢުލާނު  ގްރާންޓަށް 
ލިޔުމުގައި  ޕްރޮޕޯސަލް  ގްރާންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ގަސްތުކުރާ 
ހިންގުނެވެ.  ކްލިނިކެއް  ޕްރޮޕޯސަލް   2 ގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 
ތަޖްރިބާކާރުން  ދާއިރާގެ  ހުށަހަޅާ  އަށް  ގްރާންޓް  ކްލިނިކުގައި  މި 
އިރުޝާދު  ލިޔުމުގައި  ޕްރޮޕޯސަލް  ބައިވެރިންނަށް  މެދުވެރިކޮށް 
ކިޔުން  ފާޑު  ބިނާކުރަނިވި  ލިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅި  އަދި  ދެވުނެވެ. 
ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި އެހީވެދެވުނެވެ

• ނޭޝަނަލް 	 މޯލްޑިވްސް  ޔުނިވަރސިޓީން  އަހަރުގައި  ވަނަ   2017
ޑިފެންސް ފޯސްއާ ގުޅިގެން ހިންގި ރިސަރޗް ވަރކްޝޮޕްގައި ރިސަރޗް 
ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. 

• ފަރާތްތަކަށް 	 ކުރާ  ދިރާސާ  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަމާޒު ކުރެވިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ދިރާސާ މުވައްޒަފުންނާ ރަޙްމަތްތެރި 
ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  ޙިއްސާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި  މާޙައުލެއްގައި 
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 9 މިގޮތުން  އަހަރު  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ލަންޗް  ރިސަރޗަރސް  ހަފްތާއެއްގައި  އެއް  ހަފްތާއިން  ދެ  ކޮންމެ  ފެށިގެން  މަހުން  ފެބްރުވަރީ 
ތަކެވެ. ރިސަރޗް  އެ  އެވަނީ  ތާވަލްގައި  ތިރީގައިވާ  ހުށަހަޅާދީފައިވެއެވެ.  ދިރާސާތައް  ކުރި  ފަރާތްތަކުން  އެ  ލަންޗުގައި  ރިސަރޗަރސް  ފަރާތަކުން 

Faculty Researcher Topic

 Faculty of Health
ScieneceMs. Salma HassanClinical Learning Envrionment : Experience of Maldivian Nurs-

 ing Students

 Faculty of ScieneceMr. Somnath Chaud-
huri

 Geospatial Mashups: Internet Based Promotional Tool for
Tourism Development

Faculty of ArtsDr. Naashia MohamedTeacher Feedback on Student Writing: student perceptions re-
garding current school practice

 Faculty of Shari’ah
and Law

 Dr. Abdul Sattar Abdul
Rahman

The work of Maldivian religious scholars to translate and  pro-
duce a thafseer of the Holy Quran

Faculty of ArtsMs. Azeeza AfeefDhivehi bahuge ilmuge therein lafuzu furolhun
(derivation( 

 Faculty of Engineering
and Technology

 Mr. Ahmed Fariz
Nizaar

 Does Disaster Rehabilitation work in Maldives? The suitability
of permanent housing units provided to the victims of the box-
ing day Tsunami on Kolhufushi island

 Faculty of Sharia’h
and LawDr. Abdulla JameelThe efforts of Imam Prince Qannuji in the Sunnah and its Sci-

ences. An analytic critical study

 Faculty of Islamic
Studies

Dr. Mohamed Mur-
saleen

 Women’s rights and her equality  to men in women’s feminist 
movements: A critical study in the light of the Holy Quran

Student ServiceDr. Saudullah Ali Preserving cultural identity through islamization of education:
Implications for Muslim higher education institutions
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އަދި  ނިންމުނެވެ.  ޕޮރޮޖެކެޓް  ރިސަރޗް  ކްރައިމް  ސާރވޭއާއި،  ޕަރސެޕްޝަން  ޕޮލިސް  ޕްރޮޖެކްޓާއި،  އެޗްޑީސީ  ޔުނިވަރސިޓީން  އަހަރުގައި  ވަނަ   2017
އެސްޓީއެޗް ޕްރޮޖެކްޓާއި ބިގް ޑޭޓާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ލިބިފައިވެއެވެ.  މި ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުންނާއި ތެވެލި ކޮންފަރެންސް އިން ޖުމްލަ 2,718,563.50   )ދެ 
މިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް، ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ. 

Project Details 2017

Total Amount
(MVR( Sub Total FundingProject Name#

689,880.00Housing Development Corpora-
 tionHDC Study1

311,188.50 Maldives Police Service Police Public Perception Survey2

508,000.00UNDPImplementation of Sustaining In-
 clusive and Sustainable Growth3

728,000.00 World Health Organization Soil Transmitted Helminths4

50,895.00UNDPUNDP big data5

430,600.00

225,000.00UNDP

 Theveli Conference6
175,600.00WHO

30,000.00MACL

40,000.00 Registration

2,718,563.50 Total

ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
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އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ސަބްތީމްތައް  ކޮންފަރެންސްގެ  ތެވެލި  ބޭއްވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2017 ދަށުން  ތީމްގެ  މި  ދިއުމަށް”   މުޖުތަމަޢަކަށް  “ދެމެހެއްޓެނިވި 

• ތަޢުލީމު، ވަޒީފާ އަދި ފުދުންތެރިވުން	

• ޞިއްޙަތު، ނިއުޓްރިޝަން އަދި އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތް	

• ސިޔާސީ ޢިލްމު، ސިޔާސަތު، ޤާނޫނު އަދި ޤާނޫނު ހިންގުން	

• ވިޔަފާރި، ހިންގުން، މާލިއްޔަތު އަދި ކުންފުނި ހިންގުން	

• ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހެމާންދާރީ	

• ސައެންސް، ތިމާވެށި އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ	

• ބަސް، މީޑިޔާ އަދި މުވާސަލާތު	

• ދީން، ފަންނުވެރިކަމާއި ސަގާފަތް	

ވަރކްޝޮޕެއްވެސް  ތެރެއިން  ކޮންފެރެންސްގެ  ތެވެލި  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ދާއިރާތައް  ރިސަރޗް  މުހިއްމު  މުއައްސަސާތަކަށް  އެކި  ރާއްޖޭގެ 
އެކުލަވާލެވުނެވެ. ލިސްޓެއް  ހިމެނޭ  ދާއިރާ   55 މުހިންމު  ދިރާސާކުރުން  ރާއްޖޭގައި  ދަށުން،  ތީމެއްގެ   6 ތަފާތު  އެވަރކްޝޮޕްގައި  ބޭއްވުނެވެ. 

އަދި  ޢިލްމީ  ތަކުގެ  ދާއިރާ  އެކި  މެލޭޝިއާގެ  އަދި  ނިއުޒީލޭންޑް  އޮސްޓްރޭލިއާ،  ޖަރމަނީ،  ޕާކިސްތާން،  އިންޑިއާ،  ޝްރީލަންކާ،  ދިވެހިރާއްޖެ، 
ތަފްސީލެވެ.   ގޮތުގެ  ހުށަހެޅުނު  ކަރުދާސް  ކޮންފަރެންސްގައި  މި  އެވަނީ  ތިރީގައި  ބައިވެރިވިއެވެ.  ކޮންފަރެންސްގައި  ތެވެލި  ބޭފުޅުން  ފަންނީ 

ތެވެލި ކޮންފަރެންސް

PresenterTitle of Paper

Mariyam NiyafWhy Hire Expatriate Workers? Are they better educated? sa
                Fathmath Airin
Mariyam Sara

 Evaluation of the impacts of green tax on guest houses in Maafushi Island
of Maldives

Hinna Khalid Effectiveness of Service Delivery and Service Style for the Productivity
and Profitability

Dr. Soenke ZieschePotential Synergies Between The United Nations Sustainable Develop-
ment Goals And The Value Loading Problem In Artificial Intelligence

Fathimath WaheedhaAddressing The Growing Spectra of Cybercrime In The Maldives: Evaluat-
ing The Current Legal Measures

Fathmath Saeed
Dr. Mohamed Zahir

 Individual Foundations of Political Trust in Democracies: A mega analysis
using Hierarchical Linear Modelling

Sayed ImranThe Grave Conditions of Syrian Refugees in Light of United Nations Decla-
ration of Human Rights and Islamic Sharia

Aishath AzdhaImpact of regulatory framework of Maldives on the performance of Is-
lamic Banking products ”Murabaha“ and ”Istisna“s

Batool Zahoor QaziReviving The Legitimacy of the International Criminal Court: The Afgani-
stan Paradigm

Abdulla Farooq Ibrahimاستقالل القضاء في المالديف  بين الواقع والطموح

Dr. Abdul Satthar Abdu Rahmanްތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައިގެ ޙައްޤު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް އަދަބުދިނުން ޝަރުޢީ ނަޡަރަކުނ

Dr. Abdul Majeed Abdul Bariުސިޔާދަތ ވެރިކަމުގެ  އަސާސީގައި  ޤާނޫނު  ދިވެރހިރާއްޖޭގެ  އާއި  ޑިމޮކްރަސީ  ޝަރީޢަތާއި  އިސްލާމީ 
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PresenterTitle of Paper

Aminath Zahirްޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވާހަކަދައްކާއިރު މީހުން ބަސްމަސްހުނި ކުރާ މިންވަރާއި ބަސްމަސްހުނި ކުރާ ޕެޓާންތައ

Anwar Ibrahimުކީ ސްޓޭޖް 1 ގައި ބަސްކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްސްޓްފޮތްތަކުގައި ޖެންޑަރު ތަފާތުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރ

Mariyam Nashidha Cohesive Ties Used By Students In An Introductory Academic Writing 74
Course - An Exploratory Case Study

Aaidha Hammad
    Nashia MohamedStudent Perceptions of Teacher Feedback on L1 and L2 Writing

               Sharudha Saeed
Aminath Shafiya Adam

 The Benefits and Challenges of using E-Portfolio as a Tool for Reflective
Practice: A Professional Development Research Project across Eight Differ-
ent Schools in the Maldives

                     Aishath Yadha
                  Sharuda Saeed 
Aminath Shafiya

 Lessons Learned from using E-Portfolio in Teaching: A Note on Learning
Experiences of a Teacher in a PD Research Project in the Maldives

                     Sharudha Saeed
                   Asifa Waheed 
                    Shukurana Jaleel
               Aminath Fazeela
Aminath Shafiya Adam

Three Preschool Teachers’ Professional Learning Experiences in their in-
volvement in a PD research project

Suneena RasheedCooperating Teachers’ Perceptions of Professional Development Require-
ments and Remuneration

          Fathmath Shougee
                           Nadhiya Ahmed 
Dr.Ali Fawaz Shareef

Educational Philosophy of the Maldivian National Curriculum Design

Mohamed Uwaisالتعليم والعمالة والحد من الفقر بين الماضى والحاضر
Mohamed Shihab “ އިސްކިރީން ވަގުތުން “ އުނގެނުމަށް ކުރަނީ ކޮންކަހަލަ އަސަރުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟
Dr. Ali ShameemInfluence of culture on teachers' attitudes towards technology
Idham FahumyVulnerability factors towards poverty in the Maldives and SDGs

                       Saher Islam
 Amna  Arshad  Bajwa   Yasir
 Zahoor  Muhammadh
Abdulla Wasim Shehzad

Genotyping by Sequencing for Increasing Milk Production through Mo-
lecular Selection of Superior Buffalo Bulls

Ahmada Safna Mariyam
Mubarak Ali

 Sarada Krishnamurthy
 Chemotherapy Agents: From Bag to Bed side

  Ahmadha Safana Mariyam
Sudhakar ReddySerpentine Supravenous Hyperpigmentation- A Case Report

      Malaha Abdul Rasheed
Gurjeet Kaur ChawlaAssessment of Diet and Food Pattern among Hyperlipidemics in Maldives

             Aminath Nahoodha
Zeena Abdul Gayyoom

 Multiple Micronutrient Supplementation During Pregnancy for Maternal
(Health and Pregnancy Outcomes (Review

                Mariyam Nawaza
Aishath Shanoora 

Prevalence and Socio Demographic Correlations of Anxiety, Stress and De-
pression among University Students of Maldives

Mariyam Nashaz Effect of Emotions on Self-regulation Following Ego-depletion in Maldivian
Adolescents
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PresenterTitle of Paper

Mariyam Neerish Child Removal in Child Protection: Challenges for Child Protection Work in
the Maldives

Aishath Shifneez ShakirMilestones Along My Personal Journey with Hydroxyurea

          Mariyam Shabeena
       Shazla Mohamed
Satheesh Moosa

 Study of Food alerts for Maldives Fish exports to the European Union in the
past decade

Prashant DwivediA Mathematical Approach To Study Enzyme Catalyzed Biochemical Reac-
tions

Pavithran PuthiyapurayilComprehensive Bio-energy Alternatives for Marine Realm
          Abdulla Zahir
Ahmed Ibrahim 

An Investigation of Online Behaviour of Internet Users Using Free WiFi Ac-
cess

Ahmed Ibrahim
Craig Valli
Priya Rabadia
Adam Khalid

 An Investigation of Malicious Activities within the Maldives E-Government
Network

                             Pramod Patil
Moni Mathur

Study of Rare and Endangered Plants of Pachmarhi Biosphere Reserve, In-
dia

         Fathimath Ruksana
Associate Prof. Nongluck Suphan-
chaimat

Factors Influencing the Acceptance of Solar Energy in South Huvadhoo At-
oll, Maldives

Thangadurai Devarajan
Umesh Madar 

 Molecular Assessment of Genetic Diversity in Wild Populations of Pinanga
dicksonii using SSR Markers

         Sangeetha Jeyabalan
 Archana Payyalikka Sankaran
                   Maxim Simmi Steffi
   Thangadurai  Devarajan

 Impact Assessment of Pesticide Applications on Soil Bacterial Diversity
 and Soil Fertility in Coconut Plantations of Northern Kerala, Southern
India

        Fathimath Shadiya A Synopsis of Indigenous Knowledge of Coir Rope Weaving in Haa Dhaalu
Kulhudhuffush

  Aminath Shazly
Fathimath ShadhiyaMangrove – A natural capital for the marginalized in HDH. Kulhudhufushi

                     Azeeza Afeef
              Aminath Shafiya
               Mariyam Maria
                       Hameeza Afeef 
Asraf Ali

ގދ.ތިނަދޫ މީހުން އަވަށްޓެރި ރަށްރަށަށް ކުރަންޖެހުނު މަޖުބޫރު ހިޖުރައިގެ ތެރެއިން މަންޒަރެއް

Mohamed Mansoorުވިޔާފާރިކުރާތަންތަނުން ހޮވާ ނަޞީބު ވެރިފަރާތަކައް ދޭ އިނާމ
Dr. Abdulla Jameelްއެސް އެމް އެސް ގެ ޛަރީޢާއިން އިނާމު ހޯދުމުގެ ޙުކުމ
Dr. Mohamed Iyazުއިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ މަގާމާއި މުޖްތަމަޢު ބިނާ ކުރުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ދައުރ
Haroon Rasheedްއަންދަލުސް : ޔޫރަޕްގެ ރަންޒަމާނުގެ ފެށުމާއި ނިމުނ
Dr. Mohamed Mursaleenاإلمام الشافعي وجهوده للفقه وأصوله والشعر
Sheikh Fayyaz Ali Manikާމުދާ ބެހުމުގައި ރައްދުކުރުމުން އަންހެނުންނަށް ވާ ފައިދ
Dr. Mohamed Mursaleenملخص بحث: منهج أئمة القرون الثالثة األولى وتعاملهم في المسائل الخالفية

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 87



ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލްކުރާގޮތަށް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި ކަރުދާސް ހުށަހަޅާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީ އެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ގޮތުގެ 
ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Conference Funding 2017

  Fund requested
(MVR(Date & locationPaperName#

25,000.00 June 11- 15
Ireland

Unbalanced bilingualism: assessing vocabulary devel-
opment of preschool children in the Maldives

 Dr. Naashia
Mohamed1

25,000.00 June 23 - 25
Malaysia

 Relationship of Student Satisfaction Levels in Blended
 Learning and Traditional Classroom Environments at
the Maldives National University

 Ms. Niuma
Mohamed2

25,000.00 October 23-25,
Bali, Indonesia

 Code Switching in Facebook Chatting Among Maldivian
 Teenagers

 Ms. Aaidha
Hammad3

25,000.00
July 19-22 
 Malaysia, 

Terengganu

 An Emperical Study on the Socio-Cultural Impacts of
 Tourism Development on an Island Community: A case
of Maafushi Island

 Ms. Sadha
Ahmed4

17,239.00 August 9-10
Malaysia

Prosecuting Cybercrime Through Online Dispute Reso-
lution: Challenges and Prospects

 Ms. Fathimath
Waheeda5

17,239.00 August 9-10
Malaysia

Political Controversies: Necessity of Conflict Manage-
ment for a Better Legal System

 Ms. Khadheeja
Naeem6

21,856.00 August 9-10
Malaysia

 Jurisdictional Dilemmas of Prosecuting Cyber Crime at
the International Criminal Court: A New DimensionMs. Batool Qazi7

23,477.00 August 28-29
Malaysia

 The Use of Viber for Learning: How Learners Use Viber
as a Mobile Learning Tool at the Maldives National Uni-
versity

Ramiz Ali8

25,000.00
 December

 13-15 France
Paris

Operational Challenges in Managing Micro  Self Suffi-
cient Resort Islands in the MaldivesHassan Ali9

25,000.00 September 22
-24 Philippines

Challenges of Implementing Competency Based Cur-
 riculum in Teaching English Language at Key Stage 1:
A Case Study

 Shihanath
Ibrahim10

25,000.00 September 22
-24 Philippines

Impact of assessment practice in implementing prima-
ry mathematics curriculum in the Maldives

 Mohamed
 Shameem
Adam

11

25,000.00
 November

 20 -22 New
Zealand

 Use of E-Portfolio as a tool for helping Teachers to
become Reflective Practitioners: A Partnership Pro-

 fessional Development Project across Eight Different
Schools in the Maldives

Sharuda Saeed12
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އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަނަކީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް، އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ 
ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސެކްޝަނެވެ. 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން

• “މޫޑްލް” ލަރނިންގް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީއެއްގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ.	

• ސިމިލޭރިޓީ ޗެކިންގް ސޮޕްޓްވެއަރ “ޓަރނިޓިން” ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީއެއްގައި، ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އިން ފެށިގެން މަތީ ކޯސްތައް ކިޔަވާ 	
ދަރިވަރުންގެ އެސައިންމަންޓްތައް ޗެކްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ.

• ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް “ސްޓޫޑެންޓް ހެލްޕްޑެސްކް” ގެ ނަމުގައި ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކޮށް ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ.	

• 2016 ގައި އަތޮޅު ކެމްޕަސްތަކަށް ގުޅާލި ނެޓްވަރކް ކަނެކްޝަންގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓްރާނެޓް ގެ ބައެއް ވަސީލަތްތައް އަތޮޅު 	
ކެމްޕަސްތަކަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ.

•  ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒާއި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އެއް ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައަކަށް ލެވި އިންޓްރާނެޓްގެ ޚިދުމަތްތައް  ލިބޭނޭގޮތް 	
ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ.

• ލައިބްރަރީގައި ބޭނުންކުރާ “ލިބަރޓީ” ސިސްޓަމް އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަނަށް އަދާހަމަކޮށް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ.	

2017 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް:
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ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާއި ބެހޭބައިގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމީ، ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ދަރިވަރުންގެ ދުޅަހެޔުކަން 
ދިނުން  ފަހިކޮށް  ދަރިވަރުންނަށް  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  އެހެނިހެން  އިޖްތިމާއީ  ހަރަކާތްތަކާއި  ކުޅިވަރުގެ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އިތުރުކޮށް 
ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި އަދި އެ ފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.   

• ދިނުމުގެ 	 ފޯރުކޮށް  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ދަރިވަރުންނަށް  ދަތިވާ  ކިޔެވުމަށް  ފެންވަރަށް  މަތީ  ހުރެ  ތޫނުފިލިކަން  ކުރުމާއި  އިޙްތިފާލު  ތަޢުލީމް 
ފުރުސަތު  ސްކޮލަރޝިޕްގެ   24 ދަރިވަރުންނަށް  ކުރިމަތިލާ  ކޯސްތަކަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެއްފަހަރު  ސެމިސްޓަރަކު  ކޮންމެ  ގޮތުން 
 2 ބައިން  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ދަރިވަރުން،   2 ބައިން  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް  އެއީ  ހުޅުވާލެވެއެވެ.  
ސްކޮލަރޝިޕަށް  ސެމިސްޓަރގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  މި  ގޮތުން  މި  ދަރިވަރުންނަށެވެ.   20 ބައިން  ކުރުމުގެ  ހިލޭ  ފީ  ޓިއުޝަން  އަދި  ދަރިވަރުން 
ދަރިވަރުންނެވެ.   66 އެޕްލައިކޮށްފައިވަނީ  ސްކޮލަރޝިޕަށް  ސެމިސްޓަރުގައި  ދެވަނަ  ދަރިވަރުންނެވެ.   125 އެޕްލައިކޮށްފައިވަނީ 

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާއި ބެހޭބައި

MNU Student Scholarship 2017

TERM IITERM I

Selected Applied Selected Applied

18381861 Tuition fee

02150234Undergraduate

02090217 Postgraduate (Tuition fee(s

02040213Postgraduate

• ކުދިން 	  163 ޓާރމުގައި  ވަނަ   2 އަދި  ކުދިން   205 ޓާރމުގައި  ފުރަތަމަ  އެދި  ޖާގައަށް  ދަނާލުގެ  މަޖްދުއްދީން 
ގެންދެވުނެވެ.  ފުރުސަތުދެމުން  ދަރިވަރުންނަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މިންވަރުން،  އޮތް  ޖާގަ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

Dhanaal 2017

TERM IITERM I

Selected Applied Selected Applied

37793788  Female (Continuing(2

31383148Male (Continuing(d

12321246Female (New(d

10141023Male (New(s
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• ފުރަތަމަ 	 ދަތުރުކުރިއެވެ.   ޖަޕާނަށް  ދަރިވަރަކު   22 ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަހަރު  މި  މަތިން  ފަހަރެއްގެ   2 ދަށުން،  ޕްރޮގްރާމުގެ  ޖެނެސިސް  ސާރކް 
ޕްރޮގްރާމް އޮތީ ޖަނަވަރީ 15 އިން 24 އަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައިވަނީ ނޮވެންބަރު 27 ން ޑިސެމްބަރ 5 އަށެވެ. ދަރިވަރުން 
ހޮވުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ފެކަލްޓީތަކަށް ހަމަހަމަކޮށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ޖިންސް ހަމަހަމަކުރުމާއި އަދި މަތީ އަހަރުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ މަތި ކުދިންނަށެވެ. 

 Selected Applied

1517(JENESYS Program 1 JAPAN (January

713JENESYS Program 2  JAPAN (March( II

• ހިންގާ 	 ދަރިވަރުންނަށް  ގުޅޭ  ޔުނިވަރސިޓީއާ  އަލަށް  ސެމިސްޓަރެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  ސްމާރޓް  ލާރނިންގް 
ސެޝަންތަކާއި،  ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  ހުޅުވާލުމާ  ދަރިވަރުން  ވެއްޓަކަށް  އިޖްތިމާއީ  ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  މި  ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ. 
ބޭއްވުނެވެ. ސެޝަންތަކެއް  ގުޅޭ  ހުނަރުތަކާ  އުނގެނުމުގެ  ސެޝަންތަކާއި  ތަކާބެހޭ  ޕްރޮގްރާމް  އައި.ސީ.ޓީ  ބޭނުންކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

 Smart Learning Program

Number of Students
 Session

Term IITerm I

170200 Connecting with People

150180OPAC

79180e-Learning

100180 Self-Service

100188 Assignment Writing

95175 The Art of Presentation

95170Text Book Reading Strategies

98185 Referencing

75120 Learning Styles

5275 Stress Management

8095 Islamic Etiquette and Values for University Student

5345Lecture Note taking
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• ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ  “ސޯޝަލް ނައިޓް” 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ސެމިސްޓަރގައި 	
ބޭއްވުނު އިރު، މި އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތުގައި 450 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

• ކޮންމެ ސެމިސްޓރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޓިއުޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޓާރމުގައި 14 ދަރިވަރަކަށް އަދި ދެ ވަނަ ޓާރމުގައި 98 	
ދަރިވަރަކަށް އެކި މާއްދާތަކުން ޓިއުޓަރިންގެ އެހީ ދެވިފައިވެއެވެ. 

Workshops

 Number of Students Workshops

74 Referencing

43 Assignment Writing

28Study Skills

28Textbook Reading

• ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސެލިންގގެ ޚިދްމަތް ދެވުނެވެ. މިގޮތުން 9 ދަރިވަރަކަށް ކައުންސެލިންގގެ އެހީ ތެރިކަން 	
ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ. ކެރިއަރ ގައިޑަންސްގެ އެހީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުދިން ހޯދާފައިވަނީ ފޯނުން ގުޅައިގެންނާއި ބައްދަލުކޮށް ގެންނެވެ. 

• 2017 ވަނަ އަހަރު ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި އޭޕްރީލް 7 ން 12 އަށް އޮތް ބޭއްވުނު ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ޢަރަބި ޑިބޭޓިންގް މުބާރާތުގައި 	
ޔުނިވަރސިޓީގެ 2 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 

• މެލޭޝިޔާގެ ތިން ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތަޖުރިބާ ހޯދައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤައުމީ 	
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. 
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• ވީ.އޭ.އެމް އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ބީޗް ވޮލީ ބޯޅަ 	
މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެމް.
އެން.ޔޫ މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން އިން ވަނީ 1 ވަނަ 

ލިބިފައެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުއިން 2 ވަނަ ލިބިފައިވެއެވެ. 

• ވީ.އޭ.އެމް އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި 	
އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ މި މުބާރާތުގެ އަންހެން 

އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންއިން ވަނީ 1 ވަނަ ލިބިފައިވެއެވެ. 

• އެމް.އެންޔޫ ގެ ދަރިވަރުން ވަނީ ޤައުމީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 	
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މި މުބާރާތުން މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ވަނީ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ކެޓަގަރީ އިން 1 ވަނަ ލިބިފައެވެ.

• ޕީ.އެސް.އެމް ރޭޑިޔޯ ބަހުސް މުބާރާތެގައި އެމް.އެންޔޫ ދަރިވަރުން 	
ބައިވެރިވެ ވަނީ 2 ވަނަ ހޯދާފައިވެއެވެ. 

• އެން.އޭ.އެމް އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި 	
އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

• ރޭޑިޔޯ ތަމްސީލް މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުން ވަނީ 	
ބައިވެރިވެފައެވެ.

• މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 	
ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުތުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުން ވަނީ 

ބައިވެރިވެފައެވެ.

• މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 	
ބޭއްވި ޔޫތް ފޯރަމްގައި އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުން ވަނީ 

ބައިވެރިވެފައެވެ.

ދަރިވަރުން ބަރިވެރިވެފައިވާ ގައުމީ މުބާރާތްތައް:

• އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް	

• އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރަތް	

• އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ޤުރުއާން މުބާރަތް	

• އެމް.ޕީ.އެލް  އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ	

• “ތަރުބަވީ ޖީލު” ލެކްޗަރ	

• ލ. ގަމުގައި “އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް”	

• “ޑީވެލޮޕްމެންޓަލް ސައިކޮލޮޖީ އެންޑް ޕޭރެންޓިންގ” ލެކްޗަރ	

• “ދަ ލައިޓް ފޯރަމް”	

• “އިންޓަލެކްޗުއަލް ކޮޕީ ރައިޓް” ލެކްޗަރ	

ދަރިވަރުން ބަރިވެރިވެފައިވާ ގައުމީ މުބާރާތްތައް:
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ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  ޔުނިވަރސިޓީ ން ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 
މަސައްކަތްތައް އެކުލަވާލައި އެކަށައެޅުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުއެވެ. 

ޕޮލިސީ އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް

• ފާހަގަކޮށްލެވޭ 	 އެންމެ  ކުރެވުނު  އަހަރު  މި  ޑިޕާޓްމަންޓުން  މި 
މައްސައްކަތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތެވެ. 
މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިން އާއި އެއްގޮތަށެވެ. މި މަސައްކަތް 7 މަސް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ފަހު ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް އެމް.

ކިޔު.އޭ އަށް ފޮނުވުނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައެވެ. ސެލްފް އިވަލުއޭޝަން 
ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ސެލްފް އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީ )އެސް.

މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ  ރިޕޯޓަށް  މި  އަދި  އިންނެވެ.  އީ.ސީ( 
އެއްކުރުމުގައި ފެކަލްޓީ ލެވެލްގައިވެސް، ޑީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން 
ކޮމިޓީތަކެއް އުފައްދައި އެ ކޮމިޓީތަކުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. މި 
ޓީމެއް  އޮތޯރިޓީގެ  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ރިޕޯޓަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކަށާއި ކެމްޕަސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި 
ފައްޓަވާފައެވެ. ވަނީ  މަސައްކަތް  އިވެލުއޭޝަންގެ  އެކްސްޓަރނަލް 

މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް

ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ހައިސިއްޔަތުމެންބަރުންގެ ނަން

ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިޔާސަތު(ޑޮކްޓަރ އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަރއަލްފާޝިލާ ޒީނާޒް ފަހުމީ

ރެޖިސްޓްރަރޑޮކްޓަރ ސަޢުދުاهلل ޢަލީ 

އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރަރއަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފިޒާނާ ރަޝީދު

ލެކްޗަރާރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝައުޤީ

ލެކްޗަރާރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޝިދާ

ލެކްޗަރާރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިފާ

ޑީން އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސްއަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙްމަދު 

ލެކްޗަރާރ )އެފް.އީ(އަލްފާޝިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބް

ލެކްޗަރާރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ މަޢުމޫނާ އަބްދުهللا

94 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ކޮށްފައެވެ.  މަސައްކަތް  ތަފާތު  ވަނީ  ފަރާތުން  ޝެކްޝަނުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2017
މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  ބޮޑެތި  ކުރެވިފައިވާ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އަހަރު  ފާއިތުވި  އެގޮތުން 

• ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް، ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ކޮންޓްރެކްޓް 	
އުޞޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުނެވެ.

• ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިމާރާތާއި ޕޯޓިކޯ އަދި ކޮންކޯސް ގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނު ގައިވާ ރެނދުތަށް ފިލުވުމަށްފަހު  ކުލަލެވުނެވެ.	

• މަޖުދުއްދީން ދަނާލުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.	

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަލާހުއްދީން ބިމުގައި މިހާރު ހުރި އިމާރާތް ވީރާނާވެފައިވާތީ، އެތަނުގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނެއް 	
ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. 

• ކޮންފަރެންސް ރޫމުގެ ދޮރުފޮއްޗާއި މޭޒުފޮތި ބަދަލުކުރެވުނެވެ.	

• ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކެންޓީން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.	

• ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް އިމާރާތުގެ ސެންޓްރަލް އެއަރކޯން ސިސްޓަމް  މަރާމާތުކުރެވުނެވެ.	

• ތެވެލި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް ސެންޓްރަލް އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ސްޓޭޖެއް ހަދައި ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ 	
މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. 

 ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
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މާކެޓިންގ
• ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މި އަހަރު ވެސް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަހި ދުވަސް ބޭއްވުނެވެ. ފުރަތަމަ ފަހި ދުވަސް ބޭއްވިފައި ވަނީ 	

އެޕްރިލް މަހުގެ 21 ން 22 އަށެވެ. ދެވަނަ ފަހި ދުވަސް ސެޕްޓެންބަރު 29 ން 30 އަށް ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވުނެވެ. ފަހިދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 
އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކުގައިވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ.... 

• މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހިންގާ އިސްލާމިކް ފެއަރ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ކޯސްތައް 	
ޕްރޮމޯޓް ކުރެވުނެވެ.

• 2017 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ސެމިސްޓަރުގެ ކިޔަވުން ފެށުމުން ދަރިވަރުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅިގެން 	
ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢާރަފްކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުނެވެ.

• ދިރާގާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ “ޔުނިފްލެކްސް” ޕެކޭޖް ތަޢާރުފުކުރުމަށް އިވެންޓެއް ބޭއްވުނެވެ. 	

• އޯގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ޕީ.އެސް.އެމް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިންގަމުންދިޔަ “ހުކުރު އުފާ” 	
ހަރަކާތުގައި ޔުނިވަރސިޓީން ބައިވެރިވިއެވެ. 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފް ކްލަބާ މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާހެފުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ހަފްލާގައި ރޯދަމަހަށް 	
ތައްޔާރުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދީނީ ނަސޭހަތްދީ، މުވައްޒަފުގެ މެދުގައި ހަދިޔާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ 
ގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މި ޔުނިޓުން 2017 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 3 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމެއް އެޅުން:

ކްލާސްރޫމެއްގެ  ކެފޭއަކާއި  ގައި  ފްލޯރ  ގްރައުންޑު  އިމާރާތުގެ   އިމާރާތެކެވެ.  ކުރެހިފައިވާ  ބުރިއަށް    3 އަކަފޫޓުގެ   80’×40‘ އިމާރާތަކީ  މި 
ޑިޒައިން  ފްލޯރ  ވަނަ   2 ޤާއިމްކުރެވިފައިވާއިރު  އެއް  ރޫމް  ޕްރޮޕަރޭޝަން  އާއި  ލެބޯޓަރީ   2 ފްލޯރގައި  ވަނަ    1 ހިމެނެއެވެ.  ސްޓޯރޫމެއް  އިތުރުން 
އިންވަޓަރ/ނެޓްވޯކް  އިމާރާތުގައި  ގޮތަށެވެ. މި  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ތަކަކަށް ވެސް  ކްލާސްރޫމް  ގޮތަށާއި  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ހޯލަކަށް  އެގްޒެމިނޭޝަން  ކުރެވިފައިވާނީ 
ނިންމާލެވިފައެވެ. ކޮށް  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  އިމާރާތުގެ  މި  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ   2017 ވެއެވެ.  ޤާއިމްކުރެވިފައި  ރޫމެއް  ސާވަރ  އަދި 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި އޮޑިޓޯރިއަމްއެއް އެޅުން: 

ޖާގައިގެ  މީހުންގެ   150 މިއީ  ހިމެނެއެވެ.  ފޫޓު   34 އުސްމިނުގައި  އިމާރާތުގެ  މި  އިމާރާތެކެވެ.  އަކަފޫޓުގެ   80’×40‘ އިމާރާތަކީ  މި 
އެކުގައެވެ.........................................................   މީޓިންރޫމަކާ  ކުރެވިފައިވަނީ  ތައްޔާރު  މިތަން  އޮޑިޓޯރިއަމެކެވެ. 

ސ.ހިތަދޫ އޮފީސް ބްލޮކް އަދި ސްޓޫޑެންޓް ކޮމަންރޫމް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް: 

ބޮޑުމިނުގައި  އިމާރާތުގެ  މި  ތަނެކެވެ.  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ހިދުމަތް  ދަރިވަރުންގެ  އޮފިހަކާއި  ބުރީގެ   2 ގޯތިތެރޭގައި  ކެމްޕަސް  ހިތަދޫ  މިއީ 
ހިމެނޭ  ބަދިގެއެއް  އަދި  ރިސެޕްޝަން  އޭރިއާއަކާއި  އޮފީސް  ކުރެވިފައިވަނީ  ފަރުމާ  ފްލޯ  ގްރައުންޑް  އިމާރާތުގެ  މި  ހުރެއެވެ.  އަކަފޫޓު   98’×48‘
ގޮތަށެވެ. 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި މީޓިންގ ރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމްގެ އިތުރުން ސްޓޯރޫމެއް ހިމެނެއެވެ. މި އިމާރާތުގެ އުސްމިނުގައި 22 ފޫޓު ހިމެނެއެވެ.

ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ލަރނިންގ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން: 

މާރޗް   23 ވަނީ  މަސައްކަތް  އިމާރާތުގެ  މި  ތަނެކެވެ.  އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ  ހިމެނޭގޮތަށް  ކްލާސްރޫމް   2 ބޮޑުމިނުގެ  ގެ  އަކަފޫޓު   30’×24‘ މިއީ   
ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ކިޔަވައި  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓަރާއި  މަލްޓިމީޑިއާ  ފަރުނީޗަރާއި،  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  އިމާރާތަށް  މި  ނިމިފައެވެ.  ދުވަހު  ވަނަ   2017
ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އެޑިއުކޭޝަނާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިހާރުވަނީ  އެއްބަސްވެ،  ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށްވެސް  ހަމަކުރުމަށްފަހު  ވަސީލަތްތަކެއް 

ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 97



ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

• ކޮންސަލްޓަންޓަށް 	 ޕާކިސްތާނު  ވަޑައިގެންނެވި  މަޝްރޫއަށް  ސްކޫލް  މެޑިކަލް  ގުޅިގެން  ހެލްތާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޔުނިވަރސިޓީއާއި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުޅުމާލޭގައި  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  އިންތިޒާމުކޮށް  ބައްދަލުވުންތައް  އެކިފަރާތްތަކާއެކު  ގުޅިގެން  މިކަމާ  އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދެވި 
ފޮނުވުނެވެ. މުއައްސަސާތަކަށް  ޖެހޭ  ފޮނުވަން  ތައްޔާރުކޮށް  ޕޭޕަރ  ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާނެ  ބިންހޯދުމަށް  ޓަކައި  ޤާއިމުކުރުމަށް  ކެމްޕަހެއް 

• ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 2013-2017  ރިވިއުކުރެވުނެވެ.	

• ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ 	 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ސެންޓްރަލް  އަދި   ލައިބްރަރީ  ކެމްޕަސް،  ސެންޓަރ،   ، ފެކަލްޓީ  ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކުލަވާލެވުނެވެ. ސްކޯރކާރޑެއް  ބެލެންސް  މިނާނެ  މަސައްކަތްތައް  އެތަންތަނުގެ  ކުރެވި،  ތައްޔާރު  އެނެލިސިސްއެއް  ސްވޮޓް 

• މެމްބަރުންގެ 	  7 އެކުލަވާލެވުނު  ޓަކައި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ގެ   2022-2018 ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކުލަވާލެވުނެވެ. ދެލިކޮޕީ  ފުރަތަމަ  ޕްލޭންގެ  ސްޓްރެޓެޖިކް  އާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރެވި،  ޕްލޭންގެ  ޓީމާއެކު 

• ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެންޑޯމަންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލެވި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނެވެ.	

• ކެފެޓީރިއާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.	

• ވެލްނެސް ސެންޓަރެއް ޤާޢިމުކުރުމަށް ޓަކައި ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި މިކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ.	

މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
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ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓު

ޓީ.ޑީ.ޔޫ އިން ހިންގި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

ބައިވެރިވި ފަރާތްޕްރޮގްރާމް

ފަންނީ މުވައްޒަފުންމޫޑްލް އެންޑް ޓަރނިޓިންގ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

ފަންނީ މުވައްޒަފުންޕަވަރފުލް ވެބް 2.0 ޓޫލްސް ފޯރ އޮޕަން އެންޑް ޑިސްޓަންސް ލާރނިންގ

ފަންނީ މުވައްޒަފުންފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް އީ ޕޯޓިފޯލިއޯ

ފަންނީ މުވައްޒަފުންޕަވަރޕޮއިންޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މަލްޓިމީޑިޔާ ކޮންޓެންޓް ޑިޒައިން ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން

ސީނިޔަރ މެނޭޖްމަންޓްލީޑަރޝިޕް އެންޑް އިންޓަރކަލްޗްރަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ފަންނީ މުވައްޒަފުންސޯޝަލް މީޑިއާ ފޮރ ރިސަރޗް އެންޑް ނޮލެޖް ޝެއަރިންގ
ޔޫސިންގ އިންޓަރެކްޓިވް ވެބް ޓޫލްސް ޓު އެންގޭޖް ސްޓޫޑެންޓްސް ޑިޔުރިންގ ފްލިޕްޑް ކްލާސްރޫމް 

ސެޝަންސް
ފަންނީ މުވައްޒަފުން

ފަންނީ މުވައްޒަފުންފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް އީ ޕޯޓިފޯލިއޯ
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End dateStart dateEventStaffDiv#
15-Jan-1715-Jan-17 International conference on Quranic interpretation in IndiaDr. Mohamed MurusaleenFIS1

22-Jan-1722-Jan-17 MQA-Training of external reviewers for programme Accreditation
and Institutional Audit

Mohamed ShihabFE2

23-Jan-1723-Jan-17Aishath Ahmed DidiFHS3

25-Jan-1725-Jan-17 National Workshop on sustainable development goal 3 (SDG3(
core health indicatorsAsiyath RasheedFHS4

11-Feb-1711-Feb-17Presented at Science and Gender Forum, MNU/ Women and DemocracyAminath ShazlyFSc5

16-Feb-1715-Feb-17Health Quality safety Symposium 2017

Asiyath RasheedFHS6

Mariyam RasheedaFHS7

Mohamed ZaidFHS8

23-Feb-1719-Feb-17A workshop by Maldives Food and Drug Authority

Aishath Majidha HassanFHS9

Aishath MaraahathFHS10

Fathimath ShiranyFHS11

Fathimath ZimnaFHS12

22-Feb-1722-Feb-17
 Presented at Public Seminar: Environment Valuation of Huraa
 Mangrove - A Case Study of Ecological, Social and Economic
Perspectives,IUCN/MNU-FSc

Aminath ShazlyFSc13

3-Mar-1728-Feb-17 Regional Rrain the Trainer Course on Energy Efficient Operation of
ShipsCpt Ahmed ZubairCMS14

16-Mar-175-Mar-17 Laboratory training at CMC VelloreFathimah ZimnaFHS15

15-Mar-1713-Mar-17 52nd RELC International Conference on Dimension of Linguistic “
Education : Policy, Perspective Practice “, SingaporeDr. Nashia MohamedFA16

1-Apr-1714-Mar-17Training program by SATS, SingaporeMariyam ShiunaFHTS17

31-Mar-1719-Mar-17 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Instructor Training 1 &
 2 ,  SLIIT / Sri LankaIbrahim ThorigFSc18

22-Mar-1722-Mar-17Workshop to share the findings of “Research on Consumer Behav-
 ”ior and Preferences Regarding Energy Efficiency in HouseholdsAminath ShazlyFSc19

30-Mar-1726-Mar-17Workshop on Scientific and ethical review of research proposalAishath Shahen IsmailFHS20

1-Apr-1727-Mar-17 Workshop on interpretation for tourist guides at world heritage
sites for Asian and South Asian countries, Thailand Najmullah ShareefFHTS21

18-Apr-1717-Apr-17 Clinical Facilitation and Supervision Training

Aishath Majidha HassanFHS22

Fathimath ShiraniFHS23

Aishath MaharathFHS24

Fathimath ZimnaFHS25

5-May-1724-Apr-17 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Instructor Training 3 &
4 ,  SLIIT / Sri LankaIbrahim ThorigFSc26

4-May-1730-Apr-17Presented a paper on ”6th International Conference on Arabic Lan-
guageAli ZahirFIS27

31-May-171-May-17 Staff Exchange to University of Turku under Erasmus Mundus -
Experts4Asia,  Finland Dr Shazla MohamedFSc28

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހަރަކާތްތައް 
Professional Development Events
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End dateStart dateEventStaffDiv#
21-May-178-May-176th Insight of China Workshop for South Asian Artists 2-2017,  ChinaAishath HudhaFE29

22-May-179-May-17CMCA Culinary professional exchange program 2017, ChinaAminath ShaaneeFHTS30

18-May-1715-May-17 Regional Conference on Scaling-up Care for children with severe
wasting in South AsiaAishath NiyafFHS31

18-May-1717-May-17"Presented a paper on "14th Asian Law Institute ConferenceZimna Abdul MuhsinFSL32

5-Jun-1729-May-17 Participating in a Judging Seminar, Thailand Aminath ShaaneeFHTS33

4-Jun-173-Jun-17 Participated in Core Committee regional meeting of South Asian
 Alliance for Poverty Eradication (SAAPE( held in MaldivesAminath ShazlyFSc34

15-Jun-1711-Jun-17 11th International Symposium on Bilingualism “university of 
 limerick“Dr. Nashia MohamedFA35

13-Jun-1712-Jun-17 5th China – South Asian Think-Tank Forum ”Kunming city “Abdul Rasheed AliFA36

25-Jun-1723-Jun-17The 4th International Conference on Teaching & Science (IC-
TES2017(, Penang, MalaysiaNiuma MohamedCOL37

24-Jun-1724-Jun-17 16th Conference on Artificial Intelligence in Medicine (AIME17),
Vienna, AustriaAdam KhalidFSc38

4-Jul-172-Jul-17CABARET Project Steering Committee Meeting, Srilanka
 Dr Shazal MohamedFSc39

Fathimath ShadiyaFSc40

8-Jul-172-Jul-17SEAR Meeting on Health Literacy for Health and Well-being in SDG EraAishath Shaheen IsmailFHS41

7-Aug-176-Aug-17
 South Asian Women’s Convergence on Local Governance and
Women's Political Participation- A South Asian Women's Confer-
ence, Nepal

Aminath ShazlyFSc42

9-Aug-179-Aug-17 Capacity Building in Asia for Resilience Education Focus Group
 Workshop

Fathimath NistharanFSc43

Fathimath ShadiyaFSc44

17-Aug-1717-Aug-17 Climate Risk Management through Integrated Water Resource
Management (IWRM( workshop

Aminath ShazlyFSc45

Fathimath NistharanFSc46

23-Aug-1718-Aug-17Global Tourism Conference 2017, Terengganu, MalaysiaSadha AhmedFHTS47

29-Aug-1728-Aug-17 International Conference on Language Education & Innovation
2017, MalaysiaRamiz AliCOL48

14-Sep-1710-Sep-17 National Training Workshop on Compilation of Supply Utilization
(Account (SUA( and  Food Balance Sheet (FBSShifaza Adam ShareefFHS49

14-Sep-1710-Sep-17Development of Mercury Free Policy & Guideline for Health SectorAminath AdeelaFHS50

14-Sep-1712-Sep-17Regional Workshop to implement Nitrogen ManagementAminath ShazlyFSc51

13-Sep-1713-Sep-17Validation workshop for strategic action plan and indicator frame-
 work for water and sewerageFathimath NistharanFSc52

18-Sep-1716-Sep-17 International Conference on "Rethinking Socially Relevant Legal
"Education: Best Practices and a Way Forward

Bathool Zahoor QaziFSL53

Fathimath WaheedhaFSL54

20-Sep-1717-Sep-17 Speciality Coffee Association (SCA( Barista Skills Foundation &
Intermediate Program, MalaysiaMariyam NasraFHTS55

24-Sep-1722-Sep-17 Asia pacific Conference on Curriculum Studies and Instructional
 Design, quezon, philippines

Shihanath IbrahimFE56

 Mohamed Shameem
AdamCOL57

24-Sep-1724-Sep-17International Conference on Islamic Awakening  by IUMAminath Maseeha AhmedFE58
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End dateStart dateEventStaffDiv#

29-Sep-1727-Sep-17CABARET Steering Committee, IHC, Santander, Spain
Fathimath ShadiyaFSc59

Fathimath NistharanFSc60

10-Oct-178-Oct-17 Effective Events Management, SingaporeAishath NadheemaFHTS61

17-Oct-1717-Oct-17Data Journalism Workshop on Climate Change and Global GoalsDr Shahab ShabirFSL62

26-Oct-1722-Oct-1719th International Conference on English Language and LinguisticAaidha HammadFA63

26-Oct-1724-Oct-17E- Learning Trainings & Workshops, Normal University, Beijing, China
Nasiha AbdulMuhaiminCOL64

Ihusana ShareefCOL65

31-Oct-1730-Oct-17 Stakeholders meeting to develop the "Mercury free guideline and
Policy", HPA/Maldives

Aminath Nuzha Ali Wa-
seemFSc66

8-Nov-176-Nov-17 Regional Seminar for  UNESCO Recourse Distribution and Training
 Centers (RDTC(, quezon, philippines

Mohamed ShihabFE67

Ali ShareefFE68

9-Nov-176-Nov-17Workshop Installation and Maintenance of R290 Room AC, ChinaIbrahim FaisalFET69

7-Dec-177-Nov-17Erasmus Mundus Action 2 EXPERSTS_SUSTAIN ProjectRamiz AliCOL70

13-Nov-1712-Nov-17International Teachers Conference 2017 by NIE

Fathimath ShaugeeFE71

Adam ZahirFE72

Shiuna AhmedFE73

Fathimath MumthazCOL74

Niuma MohamedCOL75

Aishath LeezaCOL76

Roza IbrahimCOL77

Somnath ChaudhuriFSc78

16-Nov-1712-Nov-17Presented a paper on "2nd International Islamic Heritage Confer-
"ence 2017Dr. Mohamed MurusaleenFIS79

15-Nov-1712-Nov-17
Presented a paper in Internationa Seminar on " Tecnological Devel-

  opment in Contemporary Era-a Threat to Environment at National
"and International Strara: Challenges and Remedies

Sayed Imran FSL80

Dr. Mohamed RaufFSL81

17-Nov-1714-Nov-17Leadership Skills for Managers-key Tools for New LeadersAisthath ShirumeenFHTS82

16-Nov-1716-Nov-17 International Workshop on Collection, Modelling and Analysis of
Dengue Fever Data in the Maldives

 Dr Shazal MohamedFSc83

Somnath ChaudhuriFSc84

Ibrahim ThorigFSc85

Asma RushdhyFSc86

Majeeda MohamedFSc87

Mohamed HussainFSc88

22-Nov-1720-Nov-17NZARE 2017 Conference, University of Waikato, New Zealand Sharuda ShareefFE89

9-Dec-178-Dec-17
International Conference on SARC – Challenges and Opportuni- “ 

 ties in the Context of Changing Regional Dynamics ”, University of
 Mumbai

Abdul Rasheed AliFA90

2-Jan-1825-Dec-17Study Tour “, Pakistan, Lahore “Abdul Rasheed AliFA91
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 TotalCourse Name
14Advanced Certificate in Education

2Advanced Diploma in Teaching Secondary

6Advanced Diploma in Teaching Primary

3Advanced Diploma in ECE

369Bachelor of Teaching - Primary

344Bachelor of Teaching Secondary

70Bachelor of Arts in Teaching English as a Foreign Language

7Bachelor of Education

38Bachelor of Teaching

313Bachelor of Education Primary

40Bachelor of Education Secondary

28Bachelor of Education Dhivehi & Literature

15Bachelor of Education English

37Bachelor of Education in Early Childhood Education (Honours(

8Bachelor of Education in Health & Physical Education

2 Bachelor of Education Primary (PT(

36Bachelor of Education Primary - Special Education

2Bachelor of Education Secondary English & Literature

1Bachelor of Education Secondary in Mathametics

21Bachelor of Teaching in Health & Physical Education

8Bachelor of Teaching Primary Special Education

2Bachelor of Teaching Secondary Mathematics

2Diploma in Early Childhood Education (FE(

8Diploma in Teaching Primary

4Doctor of Philosophy

2Doctoral Foundation

326Masters of Education

1708 Total

 Faculty of Education - Long-term Courses / ްފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ
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 TotalCourse Name
25Advanced Certificate in Counselling

180Advanced Certificate in Nursing

67Advanced Certificate in Pharmacy

8Advanced Certificate in Primary Health Care

1Advanced Certificate in Social Services Work

7Adavanced Diploma in Critical Care Nursing

8Advanced Diploma in Midwifery

86Bachelor of Medical and Laboratory Science

205Bachelor of Nursing

81Bachelor of Primary Health Care

17Bachelor of Social Work

28Diploma in Medical Laboratory and Technology

396Diploma in Nursing

61Diploma in Pharmacy

22Diploma in Primary Health Care

21Diploma in Counselling

30Master of Nursing

14Master Public Health

1257 Total

 TotalCourse Name
32AAT Advanced Diploma Accounting

12AAT Certificat in Accounting

5AAT Diploma in Accounting

9AAT Found Certificate Accounting

74Advanced Certificate in Management

41Bachelor of Marketing

328Bachelor of of Accouting & Finance

213Bachelor of Business

117Bachelor of Human Resource Management

109Diploma in Business

119Master of Bussiness Administration

1059 Total

MNU Business School   - Long-term Courses / ްއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Faculty of Health Sciences  - Long-term Courses / ްފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ
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 TotalCourse Name
99Advanced Certificate for Imam&Khateeb

30Advanced Certificate in Islamic Studies

112Bachelor of Islamic Studies(Honours(

139Bachelor of of Islamic Studies

19Bachelor of Teaching Islam

29Certificate 3 in Arabic Language

112Diploma in Arabic Language

22Diploma for Imam & Khateeb

18Diploma in Teaching Islam

23Master of Arts in Islamic Studies

603 Total

Faculty of Islamic Studies   - Long-term Courses- / ްފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalCourse Name

22Advanced Certificate in Human Resources Mangment

11Advanced Certificate in Management (Distance)x

17Bachelor of Nursing- Distance

201Bachelor of Teaching - Primary

63Bachelor of Teaching Islam

134Bachelor of Teaching Secondary

2Bachelor of Education

10Bachelor of Human Resource Management

3Bachelor of Teaching

5Bachelor of Education Secondary

4Diploma in Business

1Diploma in Early Childhood Education

66Diploma in Judicial Administration

1Diploma in School Mangement (D(

4Diploma in Teaching Islam (D(

129English for Further Studies

16Master of Arts in Social Policy

689 Total

Centre for Open Learning  -  Long-term Courses  / ްސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގ - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ
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 TotalCourse Name
67Advanced Certificate in Hospitality & Tourism Studies

45Bachelor of International Hospitality Management

61Bachelor of Internation Tourism Management

5Bachelor of Bussiness Tourism Management

18Bachelor of of Hospitality Management

1Bachelor of Bio Technology

7Bachelor of Tourism Management

1Bachelor of Science in Culinary Arts Management

3Bachelor of Science in Hotel Restaurent Management

1BTEC National Diploma in Hospitality

23Certificate 3 Front Office Opreration

1Certificate 3 Housekeeping Operation

14Certificate 3 in Culinary Arts

13Certificate 3 in Patisserie

69Diploma in Hospitality Management

104Diploma in Tourism Management

6Master of Hospitality & Tourism Management

439 Total

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް
Faculty of Hospitality and Tourism Studies  -  Long-term Courses

Faculty of Shari’ah and Law  - Long-term Courses / ްފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalCourse Name
12Advanced Certificate in Shari'ah and Law

316Bachelor of Shari'ah & Law (Honours(

13Bachelor of Laws

63Diploma in Shri'ah & Law

53Master of Laws

457 Total

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 107



 TotalCourse Name
23Advanced Certificate in Information Technology

2Bachelor of Environment Management

57Bachelor of Environment Management

26Bachelor of Computer Science

90Bachelor of Information Technology

37Bachelor of Science

6Diploma in Networking

55Diploma in Information Technology

296 Total

Faculty of Science  - Long-term Courses- / ްފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް   - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalCourse Name
38Advanced Certificate in Language Use

10Advanced Certificate in Library & Information Service

22Advanced Certificate in Psychology

10Advanced Certificate in Visual Art

1Advanced Diploma in Dhivehi Language & Literature

10Advanced Diploma in in English Language & Communication

83Bachelor of of Psychology

9Bachelor of Arts in (Journalism( 

15Bachelor of Arts in Dhivehi (BM( 

111Bachelor of Arts in Dhivehi Language

22Bachelor of Arts in in English Language & Communication

43Bachelor of Arts in Political Science

10Diploma in Dhivehi Language

23Diploma in Journalism

10Diploma in Library & Information Service

13Masters of Dhivehi Language & Culture

430 Total

Faculty of Arts  - Long-term Courses- / ްފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalCourse Name
214Certificate 4 Foundation Studies

39FoundationStudies L1

68FoundationStudies L2

321 Total

Centre for Foundation Studies - Long-term Courses- / ްސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

108 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



Faculty of Engineering Technology  - Long-term Courses / ްފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalCourse Name
2Advanced Certificate in Electronics Engineering

4Advanced Certificate in Engine Repair & Maintenace

16Advanced Certificate in Electrical & Electronics Engineering

33Bachelor of Civil Engineering

64Bachelor of Arts in Architectural Design

10Certificate 3 Drinking Water System Operation Management

1Certificate 3 Engine Repair & Maintenance

40Certificate 3 Electro-technical Technology

4Diploma in Electrical Engineering

4Diploma in Electronic Engineering

178 Total

 TotalCourse Name
6Advanced Certificate in Marine Operation

6 Total

Centre for Maritime Studies   - Long-term Courses- / ްސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Centre for Maritime Studies - Short-term Courses- / ްސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑިޒް  - ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައ
 TotalCourse Name

17Advanced Fire Fighting

44Anti Piracy Awareness

651Coastal Navigation Course

41Elementary First Aid

4Engineer Officer Refresher & Upgrading

98Falhuveringe Certificate

39Fire Prevention and Fire Fighting

5Global Maritime Distress & Safety Systems

50Marine Environmental Awareness

7Master Deck Officer Refresher & Updating Course

315Niyamikamuge Certificate 2

37Personal Safety & Social Responsibilitie

41Personal Survival Techniques

27Port Facility Security Officer

6Proficiency for Ship Security Officer

56Proficiency in Designated Security Duties
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 TotalCourse Name
26Chinese Language Basic

33Japanese Language Basic

13Japanese Language Elementary Level 1

72 Total

Faculty of Arts   - Short-term Courses- / ްފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް - ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalCourse Name
14Proficiency in Medical First Aid

57Proficiency in Ship Security Awareness

26Proficiency in Surviva Craft & Rescue Boats

12Radar Navigation at Operational Level

2Rating Forming Part of Navigtional Watch

98Refresher and Upgrading - Elementary First Aid

78Refresher and Upgrading - Fire Prevention and Fire Fighting

23Refresher and Upgrading - Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats

74Refresher and Upgrading - Personal Safety & Social Responsibilitie

69Refresher and Upgrading - Personal Survival Techniques

1891 Total
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101945Advanced Certificate in Language Use (Male')

---330Advanced Certificate in Language Use (GDh. Thinadhoo)

---330Advanced Certificate in Language Use (S. Hithadhoo) 

---660Advanced Certificate in Library and information services (Male')

---220Diploma in Library and Information Services (Male'(

---660Diploma in Journalism

30151517143Bachelor of Arts in Dhivehi Language (Male'(

---770Bachelor of Arts in Dhivehi Language (HDh. Kulhudhuhfushi(

1101091Bachelor of Arts in Dhivehi Language (S. Hithadhoo(

---16142Bachelor of Psychology (Male'(

---844Bachelor of Arts in Political Science & International Relations

---110Bachelor of Arts in Journalism

---981 Masters of Dhivehi Language and Culture

321---Master of Arts in Dhivehi Language & Litrature

351817978116 Total

Graduands from Faculty of Arts /  ްފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ދަސްވެނިނ
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66018171Advanced Certificate in Education (Male')

---862Advanced Certificate in Education (Kulhudhuffushi Campus)

---660Advanced Certificate in Education (Hithadhoo Campus)

---110Diploma in Teaching Secondary (Dhivehi Language & Literature(

---110Diploma in  Teaching Primary

---211Diploma in  Teaching Primary -  Islam/Dhivehi/Quran (Male'(

---440Diploma in  Teaching Primary -  Islam/Dhivehi/Quran (Kulhudhuffushi Campus(

220---Diploma in Early Childhood Education (Male'(

---211Advanced Diploma in Teaching Secondary

220220Advanced Diploma in Teaching Primary

440---Advanced Diploma in Early Childhood Education (Male'(

1818023221Bachelor of Teaching Primary

---220Bachelor of Teaching Primary (Hithadhoo(

110---Bachelor of Teaching Primary (HDh. Kulhudhuffushi Campus(

88020200Bachelor of Teaching (Early Childhood Education(

108246388Bachelor of Teaching Secondary

2201284Bachelor of Teaching Secondary (Mathematics(

---321Bachelor of Teaching Secondary (Mathematics( - Kulhudhuffushi

110211 Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language

---110Bachelor of Arts Teaching English as a Foreign Language  (S. Hithadhoo(

---10010Bachelor of Education (Health & Physical Education(

141041293Bachelor of Teaching Secondary (Dhivehi Language & Literature( - (Male'(

624---Bachelor of Teaching Secondary (Dhivehi Language & Litrature( - (L. Gan(

615---Bachelor of Teaching Secondary (Dhivehi Language & Literature( - (HDh. Kulhudhuffushi(

---110Postgraduate Diploma in Education-Dhivehi (Male'(

31221138Master of Education

1011046Master of Education (Educational Management and Leadership(

78601818914346 Total

Graduands from Faculty of Education /  ްފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަސްވެނިނ
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101606Certificate 3 in Electrotechnical Technology (Male')

------Certificate 3 in Electrotechnical Technology (S. Hithadhoo)

---303Advanced Certificate in Engine Repair and Maintanance (Kulhudhuhfushi Campus)

---101 Advanced Certificate in Refrigeration & Air Conditioning

---110Diploma of Arts in Architectural Design

---1156Bachelor of Arts in Architectural Design (Male'(

10116610 Total

Graduands from Faculty of Engineering Technology /  ްފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދަސްވެނިނ
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11018180Advanced Certificate in Nursing (Hithadhoo Campus)

---27261Advanced Certificate in Nursing (GDh. Thinadhoo Campus)

14140---Advanced Certificate in Nursing (L. Gan Campus)

440---Advanced Certificate in Councelling (L. Gan Campus)

1413118180Advanced Certificate in Pharmacy (Male')

110110Advanced Certificate in Social Service Work (Male')

101---Advanced Certificate in Primary Health Care (Male')

4747050500Diploma in Nursing (Male'(

---110Diploma in Nursing (S. Hithadhoo(

10100---Diploma in Nursing (GDh. Thinadhoo(

990990Diploma in Pharmacy (Male'(

220110Diploma in Primary Health Care (Male'(

15150660Diploma in Counselling (Male'(

963---Diploma in Medical Laboratory Technology (Male'(

14140880Advanced Diploma in Midwifery (Male'(

11831082Bachelor of Primary Health Care (Male'(

---321Bachelor of Medical Laboratory Science (Male'(

2121021210Bachelor of Nursing (Male'(

---440Master of Nursing (Male'(

---110Post Graduate Diploma in Nursing (Male'(

17216481601564 Total

Graduands from Faculty of Health Sciences /  ްފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ދަސްވެނިނ
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202101Certificate 3 Front Office Operations (Hithadhoo)

---211Certificate 3 Front Office Operations (Kulhudhuffushi)

541---Certificate 3 Front Office Operations (L. Gan Campus)

321---Certificate 3 Front Office Operations (Dh. Kudahuvadhoo Campus)

211---Certificate 3 Front Office Operations (K. Male')

---101Certificate 3 Tour Guiding (K. Male')

---303Certificate 3 House Keeping  Operations (Male')

---202Advance Certificate in Tourism and Hospitality Management (Male')s

523624Diploma in Tourism Management (Male'(

206141019Diploma in Hospitality Management (Male'(

202101Bachelor of Business in Tourism Management (Male'(

101110Bachelor of Tourism Management (Stretegy / Innovation / Entreprenureship(

422---Bachelor of Tourism Management (Marketing(

---211Bachelor of Science in Culinary Arts Management (Male'(

110101Bachelor of Hospitality Management (Culinary Arts & Food Services(

211404Bachelor of Hospitality Management (Human Resource( (Male'(

202202Bachelor of Hospitality Management (Operations( (Male'(

202202Bachelor of Science in Hotel and Resort Management (Male'(

110101Bachelor of International Tourism Management

110---Bachelor of International Hospitality Management

514---Master of Hospitality Tourism Management

58223639633 Total

Graduands from Faculty of Hospitality and Tourism Studies /  ްފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެނިނ

 August 2017March 2017

Course

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

---211Certificate 3 in Arabic Language (Kulhudhuffushi Campus)

761---Certificate 3 in Janaaiz (HDh. Kulhudhuffushi Campus)

110321Certificate 3 in Arabic Language (Hithadhoo Campus)

633101Certificate 3 in Arabic Language (Male')

752220Advance Certificate in Islamic Studies (Male')

Graduands from Faculty of Islamic Studies /  ްފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެނިނ
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 August 2017March 2017

Course
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e

---413Advance Certificate in Islamic Studies (Thinadhoo Campus)

---532Advance Certificate in Islamic Studies (Hithadhoo Campus)

---862Diploma in Arabic Language (Kulhudhuffushi Campus(

---12120Diploma in Arabic Language (Thinadhoo Campus(

312101Diploma in Arabic Language (Gan Campus(

1477431Diploma in Arabic Language (Male'(

110---Diploma in Arabic Language (S. Hithadhoo Campus(

110---Diploma in Teaching Islam (S. Hithadhoo Campus(

22020173 Bachelor of Teaching Islam  -Honours

1183770Bachelor of Islamic Studies

743110Bachelor of Islamic Studies (Hithadhoo(

101---Masters of Arts in Islamic Studies

613922705515 Total

Graduands from  MNU Business School /  ްއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ދަސްވެނިނ
 August 2017March 2017

Course

TO
TA

L
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m
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e

M
al

e

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

110211Advanced Certificate in Management (Male')

---633Advanced Certificate in Management (Hithadhoo)

---200Advanced Certificate in Management (Kulhudhuffushi)

963422Diploma in Business (Male'(

422211Bachelor of Business (Kulhudhuffushi Campus(

2201222Bachelor of Business (Hithadhoo(

5501122Bachelor of Business (Male'(

642422Bachelor of Human Resource Management (Male'(

2817112099Bachelor of Accounting and Finance (Male'(

211111Bachelor of Marketing

18117---Masters in Business Administration

754926644123 Total
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  Graduands from Faculty of Shari’ah and Law /  ްފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯގެ ދަސްވެނިނ
 August 2017March 2017

Course
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e

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

---431Advanced Certificate in Shariah & Law (Male')

33016115Diploma in Shariah & Law (Male'(

---110Diploma in Shariah & Law (S.Hithadhoo(

---220Diploma in Shariah & Law (Th.Thinadhoo(

---303Diploma in Shariah & Law (kulhudhufushi(

440472720Bachelor of Shariah Law - Honours - ( Male'(

93625187Master of  Law -  ( Male'(

---202Master of  Arts in Shari'ah -  ( Male'(

161061006238 Total

  Graduands from Faculty of Science /  ްފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ ދަސްވެނިނ
 August 2017March 2017

Course

TO
TA

L
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al

e

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

101---Advanced Certificate in Information Technology (K. Male')

---404Diploma in Information Technology (Male'(

---211Diploma in Information Technology (Kulhudhuffushi(

202101Diploma in Networking (Male'(

---1239Bachelor of Information Technology (Male'(

606752Bachelor of Environmental Management (Male'(

90926917 Total

   Graduands from Center for Open Learning /  ްސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރަނިންގގެ ދަސްވެނިނ
 August 2017March 2017

Course

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

---211Advanced Certificate in Human Resource Management (K. Male')

211---Advanced Certificate in Management (K. Male')

211---Advanced Certificate in Human Resource Management (N. Kendhikulhudhoo)
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 August 2017March 2017

Course
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e

M
al

e

TO
TA

L

Fe
m

al
e

M
al

e

---110Diploma in Teaching Primary -English (GA.Vilingili Centre(

---101Diploma in Teaching Islam ( Male'(

1011064  Diploma in Judicial Administration

---505Diploma in Judicial Administration  (Kulhudhuffushi(

110550Diploma in Early Childhood Education (K.Male'(

23221---Bachelor of Nursing (K. Male'(

440---Bachelor of Nursing (HDh. Kulhudhuffushi(

11110---Bachelor of Nursing (S. Hithadhoo(

523---Bachelor of Teaching Primary (K. Male'(

871---Bachelor of Teaching Primary (Gn. Fuvahmulah(

990---Bachelor of Teaching Primary (S. Hithadhoo(

1064---Master of Arts in Social policy

766412241311 Total
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 މުވައްޒަފުން
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Administrative staff of Faculty / Centres by Rank  
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Staff and Gender | ްޖިންސް އާއި މުވައްޒަފުނ
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Staff and Gender | ްޖިންސް އާއި މުވައްޒަފުނ
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ފައިސާއާ ބެހޭ ހިސާބުތައް

 Income by Cost Centre | ީއެކި މަރުކަޒުތަކުގެ އާމްދަނ

އާމްދަނީ 

201720162015 Cost
Centre  TotalOthersFees TotalOthersFees TotalOthersFees

 6,315,213.03  4,548,061.03  1,767,152.00  2,421,611.96  1,395,930.22  1,025,681.74  2,448,477.34  1,786,271.34  662,206.00 CA

 13,294,718.52  77,358.00  13,217,360.52  10,283,394.07  33,835.00  10,249,559.07  9,508,781.61  77,527.99  9,431,253.62 FE

 8,948,154.33  1,025,090.40  7,923,063.93  7,819,031.60  699,052.00  7,119,979.60  6,329,411.79  1,164,857.79  5,164,554.00 FHS

 11,640,985.76  111,594.03  11,529,391.73  8,711,182.43  111,294.75  8,599,887.68  6,681,250.91  55,142.21  6,626,108.70 BS

 2,133,954.00  199,900.00  1,934,054.00  1,099,476.00  1,110.00  1,098,366.00  1,031,947.38  86,597.38  945,350.00 FET

 3,724,327.00  180,075.00  3,544,252.00  4,123,359.44  43,020.44  4,080,339.00  3,804,586.09  129,443.09  3,675,143.00 FHTS

 2,267,134.89  183,196.00  2,083,938.89  2,574,898.22  95,060.00  2,479,838.22  1,453,909.90  29,439.90  1,424,470.00 CMS

 2,061,345.00  10,665.00  2,050,680.00  2,369,141.50  2,335.00  2,366,806.50  3,046,901.43  52,985.16  2,993,916.27 COL

 4,701,599.00  204,708.00  4,496,891.00  4,317,592.66  158,753.66  4,158,839.00  2,930,539.29  149,242.29  2,781,297.00 FSL

 623,777.94  623,777.94    -  534,919.66  534,919.66    -  534,306.01  514,306.01  20,000.00 CAMPUS

 3,336,937.50  59,933.50  3,277,004.00  3,176,087.00  7,645.00  3,168,442.00  3,260,307.85  55,639.90  3,204,667.95 FA

 281,136.00  281,136.00    -  289,002.00  289,002.00    -  3,824.37  3,824.37    - LB

 2,077,263.48  16,585.48  2,060,678.00  1,765,138.00  1,095.00  1,764,043.00  1,457,726.23  17,869.23  1,439,857.00 FSC

 3,105,721.50  7,508.00  3,098,213.50  3,472,796.67  8,610.00  3,464,186.67  3,008,117.31  50,606.81  2,957,510.50 FIS

 64,512,267.95  7,529,588.38  56,982,679.57  52,957,631.21  3,381,662.73  49,575,968.48  45,500,087.51  4,173,753.47  41,326,334.04  Total
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Expenditure from Income | ުއާމްދަނީ އިން ކުރި ހަރަދ

 Realised Allocated Cost
Centre  Total RecurrentCapital Total RecurrentCapital

 10,933,279  9,526,398  1,406,881  10,933,279  9,526,398  1,406,881 CA

 2,825,758  2,806,558  19,200  2,825,758  2,806,558  19,200 FE

 1,837,490  1,677,000  160,491  1,837,490  1,677,000  160,491 FHS

 2,005,943  1,957,054  48,889  2,005,943  1,957,054  48,889 BS

 881,063  881,063    -  881,063  881,063    - FET

 7,391,783  7,390,698  1,085  7,391,783  7,390,698  1,085 FHTS

 1,117,786  1,117,786    -  1,117,786  1,117,786    - CMS

 1,579,041  1,468,274  110,766  1,579,041  1,468,274  110,766 COL

 1,263,665  1,244,434  19,231  1,263,665  1,244,434  19,231 FSL

 27,074  27,074    -  27,074  27,074    - CAMPUS

 1,031,858  964,112  67,746  1,031,858  964,112  67,746 FA

 2,269,941  2,238,823  31,118  2,269,941  2,238,823  31,118 LB

 3,027,228  2,236,757  790,471  3,027,228  2,236,757  790,471 FSC

 808,091  776,973  31,118  808,091  776,973  31,118 FIS

 37,000,000  34,313,004  2,686,996  37,000,000  34,313,004  2,686,996  Total

MNU Covt Budget by Cost Centres | )ިމަރުކަޒުތަކުގެ ބަޖެޓް )ޚަރަދާއި ފާސްކުރ

 Realised Allocated Cost
Centre  Total RecurrentCapital Total RecurrentCapital

 39,866,674  27,866,317  12,000,357  43,636,004  27,992,723  15,643,281 CA

 17,015,609  16,915,371  100,239  17,153,237  17,052,998  100,239 FE

 16,125,674  16,071,357  54,317  16,253,979  16,199,661  54,317 FHS

 11,096,902  10,999,806  97,096  11,244,577  11,147,481  97,096 BS

 5,229,349  5,065,420  163,929  5,289,645  5,125,716  163,929 FET

 9,818,387  9,814,951  3,436  10,430,782  10,427,346  3,436 FHTS

 4,356,172  4,303,172  53,000  4,446,984  4,393,984  53,000 CMS

 7,647,364  7,640,049  7,315  7,829,307  7,821,992  7,315 COL

 8,184,944  8,183,136  1,808  8,355,713  8,353,905  1,808 FSL

 12,993,663  12,888,316  105,347  13,318,843  13,206,386  112,457 CAMPUS

 7,097,903  7,078,324  19,579  7,235,338  7,215,759  19,579 FA

 4,842,559  4,836,008  6,551  5,113,789  5,107,238  6,551 LB

 6,616,077  6,555,934  60,143  6,647,681  6,587,538  60,143 FSC

 8,626,807  8,612,338  14,469  8,714,025  8,699,556  14,469 FIS

 159,518,085  146,830,499  12,687,586  165,669,904  149,332,284  16,337,620  Total

ބަޖެޓާއި ޚަރަދު
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