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ިހމެނެނީ

އެމް.އެން.ޔޫިއން ިމއަހަރުވެސް ރިިޔާސީ ބަހުސް 
1ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގަިއ މުިޅންއަލަށް ނާރިސންގ ސްކޫލު 
2އުފައްދަވަިއިފ

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގް, ސަިއންސް އެންޑް 
2ޓެކްނޮލޮޖީ )އެފް.އީ.އެސް.ޓީ( އުފައްދަވަިއިފ

ދެބޭފުޅަކު އެމް.އެން.ޔޫ ސްކޮލަރިޝޕް ޕްރޮގްރާމް 
3ިނންމަވަިއިފ

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒް 
3އުފައްދަވަިއިފ

ޑރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ދެިމއޮތުމުގެ އާލަމަށް 
4ދަތުރު ކުރައްވަިއިފ

2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ިއލްމީ ފޯވަިހތައް 
4)ޖަނަވަރީ – އޯގަސްޓް(

5ޑީން ކަމުގެ ދެ ދައުރު ދެ ބޭފުޅަކު ފުިރހަމަ ކުރައްވަިއިފ

5އެމް.އެން.ޔޫ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ސެންޓަރަކަށް

ކުޑަކުިދންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެިތ އެމް.އެން.ޔޫ 
6ިއން ހަިދޔާކޮށްިފ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ބަހުސް ޓީމް ޗެމްިޕއަންކަން 
6ހޯދަިއިފ

އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލާިއ ސްކޫލް އޮފް 
7ނާރިސންގ އަށް ޑީނުން އައްޔަނުކުރައްވަިއިފ

އެމް.އެން.ޔޫ ިއން ިޑިޖޓަލް ިރޕޮިޒޓަރީ “ސަރުނަ” 
8ިއފްިތތާޙްކުރައްވަިއިފ

“ޔުިނވަރިސޓީގެ ދުވެިލ” އަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ 
ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ިއން ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
އަމާޒުކޮށްގެންނެރޭ ިނއުސްލެޓަރ އެކެވެ. ިމިނއުސް 
ލެތަރ ޢާއްމުކޮށް ބެހުމަކީ ނުވަތަ ިވއްކުމަކީ މަނާ 

ކަމެކެވެ. 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ
ރަށްދެބަިއ ިހނގުން

މާލެ )03-20(، ިދވެިހރާއްޖެ
 www.mnu.edu.mv :ްވެބްސަިއޓ
 admin@mnu.edu.mv :ްއީމެިއލ

ޚަބަރު: ޚުޝާމާ ސަޢީދު، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
ލޭއައުޓް: މުޙައްމަދު އަރުޝަދު
ިޑޒަިއން: އަިއ.ޓީ ސެކްޝަން
އެިޑޓަރު: ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ

ޔުިނވަރިސޓީިއން  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ިރޔާސީ  “އެމް.އެން.ޔޫ  ބާއްވާ  ިއންިތޒާމްކޮށްގެން 

ބަހުސް  “މެިނފެސްޓޯ  އާިއ   ”2018 ބަހުސް 

ޕާޓްނަރެއްގެ  މާކެިޓންގ  އަިދ  މީިޑއާ  ގެ   ”2018

ގޮތުގަިއ ޕަބްިލކް ސަރިވސް މީިޑއާ ހަމަޖައްސަވަިއ 

10 ޖުލަިއ 2018 ވަނަ ދުވަހު ިމ ދެ ފަރާތުގެ ދެ 

ކުރެިވއްޖެއެވެ. ސޮިއ  ފަހުމުނާމާއެއްގަިއ  މެދުގަިއ 

“އެމް.އެން. ދަށުން  ފަހުމުނާމާގެ  ިމ 

“މެިނފެސްޓޯ  އާިއ   ”2018 ބަހުސް  ިރޔާސީ  ޔޫ 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ިހންގާނީ  ރާވަިއ   ”2018 ބަހުސް 

ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީިއންނެވެ. އަިދ ިމ ބަހުސްތަކަށް 

އުފައްދާ  ކޮންޓެންޓް  ިދރާސާތައްކޮށް  ބޭނުންވާ 

ޕްރެސެންޓަރަކު  ވަޒަންކޮށް  ކޮންޓެންޓް  ިމ 

ޔުިނވަރިސޓީިއންނެވެ.  ޤައުމީ  ހަމަޖައްސާނީވެސް 

ސަމާލުކަމަށް  އާންމުންގެ  ބަހުސްތައް  ިމ 

އާ  މީިޑއާ  ސަރިވސް  ޕަބްިލކް  ގެނައުމަށްޓަކަިއ، 

ކުރާނީވެސް  ޕްރޮމޯޓް  ިއޝްިތހާރުކޮށް  ގުިޅގެން 

ޔުިނވަރިސޓީިއންނެވެ. ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ިމ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ޕަބްިލކް ސާިވސް 

މީިޑއާ ިއން ކުރުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ިމިޑއާ  ކަވަރޭޖާިއ  ިނއުސް  ބަހުސްތަކުގެ  ތެރޭގަިއ 

ކްލީން  ތަކަށް  މީިޑއާ  އެހެން  ހެދުމާިއ  ކަވަރޭޖް 

ިހމެނެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން  ފީޑް ފޯރުކޮށް ދެއްވުން 

އެނައުންސްމަންޓްތައް  ގުޅޭ  ބަހުސްތަކާ  ިމ 

ގެނެސްދޭނީ  ހަމަޔަށް  އާންމުންނާ  ތައްޔާރުކޮށް 

ިއންނެވެ.  މީިޑއާ  ސާރިވސް  ޕަބްިލކް 

ިމ ބަހުސްތަކަށް ބޭނުންވާ ިދރާސާތައްކޮށް 

ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  އެކުލަވަިއލާނީ  ކޮންޓެންޓް 

ިމ  ސެންޓަރުންނެވެ.  ިރސާޗް  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ކަން ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ކޮިމޓީއެއް  ކުޑަ  ގޮތުން  ިހމެނޭ  ބޭފުޅުން  ިއސް 

އެކުލަވާލެިވ އެ ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ިމހާރުދަނީ 

ފަދަިއން  އެންިގވަޑަިއގަންނަވާނެ  ިހނގަމުންނެވެ. 

ގެނެސްިދނުމުގަިއވެސް   2013 ބަހުސް  ިރޔާސީ 

އެމް.އެން.ބީ.ސީ އާ ގުިޅގެން ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

އަދާކޮށްފައެވެ.  ރޯލެއް  ިއސް  ވަނީ  ޔުިނވަރިސޓީ 

އެމް.އްެނ.ޫޔއްިނ މިއަހުަރވްެސ ރާިިޔީސ ބުަހްސ ާބްއވަނީ

ުޔނިވަރިސޓީގެ ުދވެލި
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ދަށުން  ގެ  )އެފް.އެޗް.އެސް(  ސައެންސަސް  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިހނގަމުންިދޔަ  ނާިސންގ ކޯސްތައް ިހންގުމަށް ސްކޫލު އޮފް ނާރިސންގ 

ދަރަޖަ  ފެކަލްޓީއެއްގެ  ިމއީ  އުފައްދަވަިއިފއެވެ.  ގޮތްޕެއް  ވަިކ  ނަމުގަިއ  ގެ 

އުފެއްިދ  ިހންގުމަށް  ތަމްރީންތައް  ގުޅޭ  ނަރުހުންނާ  ހަމައެކަިނ  ިލިބގެންވާ 

އެފް.އެޗް. މަޤްސަދަކީ  މަިއގަނޑު  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު  ިމ  މަރުކަޒެކެވެ. 

ިގނަވުމުން  އަދަދު  ދަިރވަރުންގެ  ިކޔަވާ  ރޮންގުން  ނާިސންގެ  ގަިއ  އެސް 

ވަސީލަތްތައް ކަނޑައެޅުމާިއ ޖާގަިއގެ ގޮތުން ހުިރ ދަިތތައް ިފލުވާލުމާިއ ހެލްތު 

ސަިއންސްގެ ދާިއރާިއން ިހންގާ އެހެން ޕްރޮގްރާމްތަކާ އެއްހަމައެއްގަިއ ފަިއިތލަ 

ދާިއރާގެ  ނާރިސންގ  އުފެއްދުމުން  ސްކޫލް  ނާރިސންގ  ސާިބތުކުރުމެވެ. 

ސްޕެޝަލަިއޒޭޝަންތައް ިއތުރުކޮށް، ިމ ދާިއރާއަށް ބޭނުންވާ ިރސަރޗްކުރުމުގެ 

ހަމައެއާއެކު  ދާނެއެވެ.  ފަިހވެގެން  ބޮޑަށް  ވުރެ  ިމހާރަށް  ފުރުސަތުތައް 

ޕްރޮގްރާމުތައް  ގެންދާ  ކުިރއަށް  ިއން  ސައެންސަސް  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިއތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އެ ދާިއރާގެ ސްޕެޝަލަިއޒޭޝަންތައް އުފެއްދުމަށްވެސް 

ދާނެއެވެ. މަގުފަިހވެގެން 

ިގނަ  އަށްވުރެ   60% ދަިރވަރުންގެ  ިކޔަވާ  އެފް.އެޗް.އެސްގަިއ 

ދަިރވަރުންނަކީ ނާރިސންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަިއ ިކޔަވަވުންދާ ދަިރވަރުންނެވެ. 

ބަލާިއރު  ޕްރޮގްރާމުތަކަށް  ިހންގަމުންގެންދާ  ޔުިނވަރިސޓީން  ޤައުމީ 

ނަރިސންގގެ އެިކ ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ އެންމެ ިގނަ ދަިރވަރުން ިލބޭ އަިދ އެންމެ 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ކަމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ޖާގަފުރޭ  އަވަހަށް 

ޔުިނވަރިސޓީގެ އެންިޖިނއަިރންގ އާިއ ސައެންސްގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 

އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނައުންމަށްޓަކަިއ ފެކަލްޓީ އޮފް ސަިއންސް )އެފް.އެސް( 

އަިދ ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގ ޓެކްނޮލޮޖީ )އެފް.އީ.ޓީ( އެއް ފެކަލްޓީއެއްގެ 

ގޮތުގަިއ ހަމަޖައްސަވަިއ ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގް, ސަިއންސް އެންޑް 

ޓެކްނޮލޮޖީ )އެފް.އީ.އެސް.ޓީ( ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވަިއިފއެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގ, ސަިއންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ )އެފް.

އީ.އެސް.ޓީ( ގަިއ ިކޔަވަިއދޭ ކޯސްތައް ޚާއްސަކޮށްފަިއވަނީ ިއންޖީިނއަިރންގ، 

ގުޅުންހުިރ  ިތމާވެއްޓާިއ  އަިދ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ިއންފޮމޭޝަން  ިބނާވެިށ، 

ގުޅުވާލުމުން  ޕްރޮގްރާމުތައް  އެފް.އީ.ޓީގެ  އާިއ  އެފް.އެސް  ދާިއރާތަކަށެވެ. 

ފެށުމަށް  ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  ިއތުރު  ދާިއރާގެ  އެންިޖިނއަިރންގ  ސައެންސާިއ 

ދެ  ިމ  އަިދ   .tެހާމަކުރައްވައެވ ޔުިނވަރިސޓީިއން  ދާނެކަމަށް  މަގުފަިހވެގެން 

ފެކަލްޓީިއން ިހންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގަިއ އެއްގޮތް މާއްދާތަކެއް ހުރުމުން އެއްކޮށް 

ިކޔަވަިއިދނުމާިއ އުނގަންނަިއ ިދނުމުގަިއ ފަސޭހަތަކެއް ިލިބގެންދާނެކަމަށްވެސް 

ޔުިނވަރިސޓީިއން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. ިމ ބަދަލާއެކު ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް 

އާ އީޖާދުތައް އުފެއްދުމަށް ސައެންސާިއ އެންިޖިނއަިރންގ އަިދ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ފަންނީ މާިހރުން ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ިއތުރުވެގެންދާނެއެވެ. 

ިމ ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފަިއވަނީ ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް 

ސަިއންސްގެ ޑީން ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދެވެ.

ާރްއޭޖގައި މުޅްިނއަލްަށ ާނރިސްނގ ްސޫކުލ ުއފްައަދވައިފި

ފެކްަލޓީ ޮއފް އްިނޖިނިއަރްިނގް ަސއްިންސ އްެނޑް ޓެކޮްނޮލޖީ
)އެފް.އީ.އްެސ.ޓީ( ުއފްައަދވައިފި 
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މުވައްޒަފުންގެ  ފަންނީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ވަނަ   2016 ކުރުމަށް  މަިތ  ފެންވަރު  ތަޢުލީމީ 

މާސްޓަރސް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ފެިށ  އަހަރު 

ޕްރޮގްރާމް  އެ  މުވައްޒަފުން  ދެ  ފޮނުިވ  ހެދުމަށް 

ިނންމަވަިއ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިޚދުމަތް ކުރައްވަން 

ފައްޓަވަިއިފއެވެ. ިމ ދެ މުވައްޒަފުންނަކީ ފެކަލްޓީ 

އެންޑް  ސަިއންސް  ިއންިޖނައަިރންގ  އޮފް 

އާިއ  ނާިދރާ  މަިރޔަމް  ލެކްޗަރަރ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގގެ ލެކްޗަރަރ 

އާދަމެވެ.  ިއބްރާިހމް 

ޕެިސިފކް  އޭިޝޔާ  މެލޭިޝޔާގެ 

ސްޓެޑްފަރޑްޝާ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ޔުިނވަރިސޓީގަިއ މަިރއަމް ނާިދރާ ިކޔަވަިއ ިވދާޅުވީ 

ިސސްޓަމް  އެންޑް  ޕްލޭިނންގ  ސްޓްރެޓެިޖކް 

ިކޔަވަިއ  އޭނާ  ކޯހުގަިއ  ިމ  ިޑވެލޮޕްމަންޓެވެ. 

ނޮލެޖް  މެނޭޖްްމަންޓާިއ،  ޓެކްނޮލޮޖީ  ިވދާޅުިވ 

ިސސްޓަމްސް  ިއންޓަރގްރޭޓަޑް  މެނޭޖްމަންޓާިއ، 

މެނޭޖްމަންޓުގެ ސަބަބުން ިމ ދާިއރާއާ ގުޅޭ ފަހުގެ 

ޓެކްނޮލޮޖީ ތަކާިއ އާ ިދރާސާތަކަށް އަހުލުވެިރވެ 

މާއްދާތަކުގެ  ިމ  ިއތުރުން  މީގެ  ވަޑަިއގަތެވެ. 

ިއންފޮމޭޝަން  ިކޔަވަިއދެއްވާ  އޭނާ  ސަބަބުން 

ިކޔަވަިއ  މާއްދާތައް  ދާިއރާގެ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ިދނުމަށް ފަސޭހަވެގެން ިދޔައެވެ. ނާިދރާ ިވދާޅުވާ 

ދެއްިވ  ިމ  ފަރާތުން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ގޮތުގަިއ 

ވަރަށް  ސަބަބުން  ފުރުސަތުގެ  ސްކޮލަރިޝޕް 

ދާިއރާއެއްގަިއ  ފުޅާ  ކަންތައްތައް  ިޢލްމީ  ިގނަ 

ިދޔައެވެ.  ދަސްވެގެން 

ދަށުން  ގްރާންޓްގެ  ޔުިނވަރިސޓީ 

މެލޭިޝޔާގެ މަލްިޓމީިޑއާ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިކޔަވަިއ 

ިވދާޅުިވ ިއބްރާިހމް އާދަމް ފުިރހަމަ ކުރެއްިވ ކޯހަކީ 

ލާރިނންގ  )އީ  މަލްިޓމީިޑއާ  އޮފް  މާސްޓަރސް 

ޓެކްނޮލޮޖީ( އެވެ. ިމ ކޯހުގަިއ އޭނާ ިކޔަވާިވދާޅުިވ 

އޮފް  ޕްިރންިސޕަލް  ތެރޭގަިއ  މާއްދާތަކުގެ 

ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ،  އެިޑއުކޭޝަން  ިއން  މަލްިޓމީިޑއާ 

ިޑޒަިއންނާިއ،  ިސސްޓަމް  ިއންސްޓްރަކްޝަނަލް 

ިޑވެލޮޕްމަންޓާިއ،  މަލްިޓމީޑީއާ  ިއންޓަރަކްޝަނަލް 

ިތއަރީސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީސްއާިއ،  ލާރިނންގ 

ލާރިނން  އީ  ިއން  ޓެކްނޮލޮޖީސް  ިއމާރިޖންގ 

ސަބަބުން  މާއްދާތަކުގެ  ިމ  ިހމެނެއެވެ. 

ސެންޓަރ  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ިއބްރާިހމް 

ިދނުމުގަިއ  ިކޔަވަިއ  ލާރިނންގގަިއ  އޯޕަން  ފޮރ 

ިފލާވަޅުތައް  ގޮތާިއ  ކުރާނެ  ބޭނުން  ޓެކްނޮލޮޖީ 

ގޮތަށް  ފަިއދާކުރަިނިވ  އެންމެ  އޮންލަިއންކޮށް 

ިއބްރާިހމް  ިދޔައެވެ.  ދަސްވެގެން  ގެންދާނެގޮތް 

އަލީގަިއ  ިޢލްމުގެ  ިލިބލެއްިވ  ކޯހުން  ިމ  އާދަމަށް 

އެނޭބަލްޑް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ިމ 

މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒް  ލާރިނންގ 

ސެންޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް  އަިދ  ދާިއރު  ކުރަމުން 

ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގގެ ިއންސްޓްރަކްޝަނަލް 

ިޑޒަިއިނންގގެ މަސައްކަތްތަކާިއ ިކޔަވަިއިދނުމުގަިއ 

ރާވާ  ގޮތްތައް  ިހފާނެ  ބޭނުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

އެއްބާރުލުން  އެހީތެިރކަމާިއ  އޭނާގެ  ިހންގުމުގަިއ 

ިވދާޅުިވއެވެ. ކަމުގަިއ  ިލބޭނެ 

ފެކަލްޓީ  އަިދ  )އެފް.އެސް.އެލް(  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ގޮތުގަިއ  ފެކަލްޓީއެއްގެ  އެއް  )އެފް.އަިއ.އެސް(  ސްޓަޑީޒް  ިއސްލާިމކް  އޮފް 

ނަމަށް  ސްޓަޑީޒްގެ  ިއސްލާިމކް  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހަމަޖައްސަވަިއ 

 . ިއިފއެވެ ބަދަލުކުރައްވަ

ިމ ދެ ފެކަލްޓީ އެއް ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގަިއ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަިއގަނޑު 

ސަބަބަކީ ިމ ދެ ފެކަލްޓީގަިއ ިކޔަވަދޭ ބައެއް ކޯސްތަކުގަިއ އެއް މާއްދާތަކެއް 

އެއް  ފެކަލްޓީ  ދެ  ިމ  އެހެންކަމުން  ހުރުމެވެ.  މާއްދާތަކެއް  އެއްގޮތް  ނުވަތަ 

ފަިއދާތަކެއް  ިކޔަވަިއިދނުމުގަިއ  ހަމަޖެއްސުމުން  ގޮތުގަިއ  ފެކަލްޓީއެއް 

ދެކެވަޑަިއގަންނަވައެވެ. ޔުިނވަރިސޓީިއން  ކަމުގަިއ  ިލބޭނެކަމެއް 

ޕްރޮގްރާމަކީ  ލޯ  ިހންގާ  ިއން  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ިމ  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  އެކުލެިވފަިއވާ  ބަިއތައް  ޝަރީޢާ  ބޭނުންވާ  ރާއްޖެއަށް 

ބަިއތައް ިކޔަވަިއިދނުމުގަިއ ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީޒްއާިއ ގުިޅގެން 

ކުިރއަށް ގެންިދޔުމުން ިކޔަވަިއިދނުމުގަިއ ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެއެވެ. އަިދ 

ިމ ބަދަލާިއ ގުިޅގެން ިމ ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ިކޔަވާދޭ ޤާނޫނާިއ ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ 

ޝަރީޢާ  ިއތުރުން  މީގެ  ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  ވަރުގަދަވާނެކަމަށް  ޕްރޮގްރާމުތައް 

މަގު  ިކޔަވަިއިދނުމަށްވެސް  ބަސް  ޢަރަިބ  ިމންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ިކޔެވުމަށް 

ދާނެއެވެ.  ފަިހވެގެން 

ޤާނޫނާިއ  ޝަރީޢަތާިއ  ފެކަލްޓީގަިއ  އުފެދުނު  ިމ  އަލަށް 

އެޑްވާންސް   ،3 ސެޓްިފކެޓް  ދާިއރާތަކުގެ  ގުޅުންހުިރ  ިއސްލާމީކަންތައްތަކާ 

ސެޓްިފކެޓް، ިޑޕްލޮމާ، ިޑގްރީ އަިދ މާސްޓާސް ކޯސްތައް ިހންގަމުންދެއެވެ. ިމ 

ފެކަލްޓީގަިއ ިމހާރު ޖުމްލަ 932 ދަިރވަރުން ިކޔަވަމުން ދެއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ 

އެންޑް ިއސްލާިމކް ސްޓަޑީސްގެެ ޑީން މަޤާމަށް ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ިއސްލާިމކް 

ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. ވަނީ  ޒާިހރު  ޢަލީ  އައްޝަިއޚް  ޑީން  ސްޓަޑީޒްގެ 

ެދޭބފުޅަކު އެމް.އްެނ.ޫޔ ްސކޮލަރިޝޕް ޕޮްރގާްރމް ންިނމަވައިފި

ފެކްަލޓީ ޮއފް ޯލ އްެނޑް އްިސާލމިކް ްސޓީަޑޒް ުއފްައަދވައިފި
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ިއން  ޔުިނވަރސީޓީ  މަދީނާ  ޢަބްދުލްބާރީއަކީ  ޢަބްދުލްމަޖީދު  ޑރ 

ހުންނެިވ  ޙާިޞލުކުރައްވަިއގެން  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ތަފްސީރުން  ޤުރްއާނުގެ  ކީިރިތ 

ކީިރިތ  މަިޖލީހުގައްޔާިއ،  އެންމެމަތީ  ކަންތައްތަކާބެހޭ  ިއސްލާމީ  ބޭކަލެކެވެ. 

ިމިނސްޓަރގެ  ިއސްލާމީކް  ގޮތުންނާިއ،  މުދީރެއްގެ  މަރުކަޒުގެ  ޤުރްއާނާބެހޭ 

ރައްިޔތުންގެ  ިޚދުމަތްތަކީ  ކުރައްވާފަިއވާ  އެމަިނކުފާނު  ހަިއިސއްޔަތުން 

ނޫނެވެ. ިޚދުމަތްތަކެއް  ިފލަިއގެންދާނެ  ދުވަހަކުވެސް  ހަނދާނުން 

އެއްގެ  ލެކްޗަރަރ  ސީިނއަރ  ލޯގެ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ގަިއ   2012 މާިރޗު   23 ގުިޅވަޑަިއގަތީ  ޔުިނވަރިސޓީއާ  ޤައުމީ  ގޮތުގަިއ 

ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް، 2002 އަކުން ފެިށގެން ޕާރޓްޓަިއމް ލެކްޗަރަރ އެއްގެ 

ތެރޭގަިއ  މީގެ  ިކޔަވަިއދެއްވަމުންނެވެ.  ގެންދެވީ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ  ގޮތުގަިއ 

ފުރަތަމަ ިޑގްރީގެ ދަިރވަރުންނާިއ މާސްޓަރ ިޑގްރީގެ ދަިރވަރުން ޝާިމލުވެއެވެ. 

ދަިރވަރުންގެ ތީސަސް  އެތައް  ގެ  މާސްޓާރސް  ިއތުރުން  ިކޔަވަިއދެއްވުމުގެ 

ކުރައްވަިއފަިއވެއެވެ.  ސުވަޕަިއޒް 

ިކޔަވަިއދެއްވުމާިއ،  ހަިއިސއްޔަތުން  ލެކްޗަރަރއެއްގެ 

ކޯސްއައުޓްލަިއންތައް ތައްޔާރުކުރެއްވުމާިއ، ދަިރވަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ ިޢލްމީ 

ގޮތުންވެސް  އެކަޑަިމކް  ިއދާރީގޮތުންނާިއ  ިއތުރުން  ިލޔުއްވުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

އެމަިނކުފާނުވަނީ ިޚދުމަތްކެއް ކުރައްވާފައެވެ. ިމގޮތުން ފެކަލްޓީގެ މެނޭޖްމަންޓް 

ސެނެޓްގެ  އެކަޑަިމކް  މެންބަރުކަމާިއ  އޭ.އާރް.ސީ  މެންބަރުކަމާިއ،  ކޮމެޓީގެ 

ފެކަލްޓީގެ  މަޤާމާިއ،  އެޗް.އޯ.ޑީގެ  ިޑޕާރޓްމަންޓްގެ  ޤަޟާ  މެންބަރުކަމާިއ، 

ޔުިނވަރިސޓީއަށް  ވެސް  ހަިއިސއްޔަތުން  މެންބަރެއްގެ  ކޮމެޓީ  ކަިރިކއުލަމް 

 . ިޚދުމަތްކުރައްވާފަިއވެއެވެ

ޝަރުޢީގޮތުންނާިއ  ިއތުރުން  ިކޔަވަިއދެއްވުމުގެ  ދަިރވަރުންނަށް 

ޤާނޫނީގޮތުން ިދވެިހ ިއސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ 

އެފް.އެސް.އެލް ިއން ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ިހސާބުތަކަށް ކުިރ ދަތުރުތަކުގަިއވެސް 

އެމަިނކުފާނުވަނީ ނުހަނު ޝައުޤުވެިރކަމާއެކު ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއގެންފައެވެ. ިމގޮތުން 

2012 ވަނައަހަރު ޖޫން މަހު އ.ދ އަތޮޅުގަިއ، ޝަރުޢީ ދާިއރާގެ މީހުންނާިއ، 

ޢާންމުރައްިޔތުންނަށް  ދަިރވަރުންނާިއ،  މަދަރުސާގެ  ކައުންިސލަރުންނާިއ، 

ިއސްލާމީ  އަމާޒުކޮށްގެން 

ދާިއރާިއން  ޤާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތާިއ 

މަޤްޞަދުގަިއ  ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ 

އާިއ،  ސެިމނާރ  ިހންގުނު 

 2012 ފުވައްމުލަކުގަިއ 

މަހު  ޖުލަިއ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވޯރކްޝޮޕްގައްޔާިއ،  ިހންގުނު 

 2016 ވަނައަހަރާިއ   2015

އަތޮޅުގަިއ  ގ.ދ  އަހަރު  ވަނަ 

ވޯރކްޝޮޕްގަިއ  ިހންގުނު 

ވަޑަިއގެންފަިއވެއެވެ.  ބަިއވެިރވެ 

ދަށުން  ިސލްިސލާގެ  ފޯވަހީގެ  ިޢލްމީ  ކުިރއަށްގެންދާ  ޔުިނވަރިސޓީގަިއ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ފަރާތުން ިޢލްމީފޯވަހީގެ 2 ޕޮރުގްރާމެއްގަިއ 

ވަޑަިއންގެފަިއވެއެވެ.  ބަިއވެިރވެ 

ފެކަލްޓީއަށް ބޭނުންވާ ިޢލްމީ ކުިރއެރުމަށް ހުިރ މަގުތައް ހޯއްދަވަިއ 

ފަިހކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން 28 ިޑސެމްބަރ 2012 ިއން 6 ޖެނުއަރީ 2013 އަށް 

ސަޢުދީޢަރަިބޔާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްިވއެވެ. 

ލޯިބ  އެންމެންގެ  ޚުލްޤުހެޔޮ  ޢަބްދުލްބާރީއަކީ  ޢަބްދުލްމަޖީދު  ޑރ 

އެމަިނކުފާނު  ބޭކަލެކެވެ.  ތަވާޟުޢުވެިރ  ިހތްިތިރ  ިލިބވަޑަިއގެންފަިއވާ 

ފަޅުކަމެކެވެ.  ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީއަށް ިލބުނު ވަރަށްބޮޑު  ިދޔުމީ  ގެއްިލގެން 

ދީނީ  އެއީ  ފަޅުކަމެކެވެ.  ިލބުނު  މުިޅޤައުމަށްވެސް  އެއީ  ިއތުރުން  އޭގެ  އަިދ 

އެންމެހަިއ  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ދަޢުވަތުގަިއ  ިއސްލާމީ  ިޢލްމުވެިރންނާިއ 

ބޭކަލުންނަށްވެސް ިލބުނު ވަރަށްބޮޑު ިނކަމެިތކަމެކެވެ. ޑރ ޢަބްދުލް މަޖީދު 

ޢަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވީ ިހތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގަިއ 22 މެިއ 2018 ވީ 

އަންގާރަދުވަހު ސްރީލަންކާގަިއ ޢުމުރުފުޅުން 55 އަހަރުފުޅުގައެވެ. މާތް هللا އެ 

އާމީން ކުރައްވާިށ!  ިމންވަރު  ިނޢުމަތް  ދާިއމީ  ސުވަރުގޭގެ  މަިނކުފާނަށް 

ޑރ ޢްަބުދްލމަޖުީދ ޢްަބުދްލާބރީ ެދމޮިއތުމުގެ ާއލަމްަށ ަދތުުރ ކަުރްއވައިފި

2018 ވަަނ އަހުަރ ޭބްއުވުނ އްިލމީ ފޯވަހިތްައ )ޖަަނވަރީ – ޯއގްަސޓް(
ފެކަލްޓީ ތާރީޚް މައުޟޫޢު

އޮންލަިއން ލާރިނންގ: ފެންވަރާމެދު އުފެދޭ ސުވާލު 28 ފެބްރުއަރީ 2018 ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރިނންގ

ިދވެިހންނާިއ ިސހުރުގެ ތާރީޚް 9 އެޕްރީލް 2018 ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

އޮންލަިއން ޝޮިޕން ކުރުމުގަިއ ސަމާލުވެލައްވާ 25 އެޕްރީލް 2018 އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލް

ސާފު މާހައުލަކަށް ނޭވާލުން - ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޙައްޤެއް 9 މެިއ 2018 ސްކޫލް އޮފް ނަރިސންގ

ކެއުމުގެ އާދަ- ިވސްނުމުގެ ތަރައްޤީ 27 ޖޫން 2018 ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސަސް

ވޯކް ފޯސް ލޯކަލަިއޒޭޝަން ިއން ިދ ޓުއަިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީ އޮފް މޯލްިޑވްސް 18 ޖުލަިއ 2018 ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓަިލޓީ އެންޑް ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީސް

ސުފުރާ މަިތން ޕްލާސްިޓކް؟ 15 އޯގަސްޓް 2018 ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންޖީިނއަިރންގ ސަިއންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
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އެމް.އެން.ޔޫގެ  ބައްދަލުވުމުގަިއ   204 ކައުންިސލްގެ  ޔުިނވަރިސޓީ 

ސެންޓަރަކަށް  ިހންގާ  ދަށުން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ސްޓަޑީޒް  ފައުންޑޭޝަން 

ސްޓަޑީޒްގެ  ފައުންޑޭޝަން  ގުިޅގެން  ބަދަލާ  ިމ  ިނންމުނެވެ.  ބަދަލުކުރުމަށް 

ނަން ”ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް“ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

ފެކަލްޓީތަކުން  އެހެން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ގުިޅގެން  ބަދަލާ  ިމ 

ިހންގާ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ދަށަށް 

ބަދަލުވެގެން ިދޔައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ިމ ބަދަލާ ގުިޅގެން، ޔުނވަރިސޓީން 

ބަދަލުގަިއ،  ިހންގުމުގެ  ކޯހެއް  ފައުންޑޭޝަން  ވަިކ  ކޯހަކަށް  ކޮންމެ  ިހންގާ 

މީގެ  ދާނެއެވެ.  ިހންގަމުން  ސްޓްރީމްލަިއންކޮށް  ކޯސްތައް  ފައުންޑޭޝަން 

ިހންގާ  ސެންޓަރުތަކުން  ފެކަލްޓީތަކާިއ  އެިކއެިކ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިއތުރުން 

ިޑޕްލޮމާިއން ފެިށގެން މަތީ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފެންވަރުގެ 

ސަނަދުތައް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ިހންގާ ޔުިނވަރިސޓީ ޕްރެޕަރީޓަރީ ޕްރޮގްރާމް 

ިހންގާނީ ވެސް ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒުންނެވެ. ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

އަިއސްފަިއވަނީ  ވުޖޫދަށް  ސްޓަޑީޒް  ފައުންޑޭޝަން  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ 

2002  ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ވެިރޔާއަކީ 

އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ. 

ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ތާރީޚުގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ޖެިހޖެިހގެން  ބޭފުޅަކު  ދެ  އަލަށް 

)ހަތަރު  ދައުރު  ދެ  ކަމުގެ  ޑީން 

ފުިރހަމަ  ދައުރު(  ދެ  އަހަރުގެ 

ކުރައްވަިއިފއެވެ. އެދެބޭފުޅުންނަކީ 

ޑީން  އާރޓްސްގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

އެމް. އާިއ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރަޝީދު 

އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލުގެ ޑީން 

ޢަލީއެވެ.  ޝާިޠފު 

ހަތަރު  ދައުރެއްގަިއ 

ހަވާލުވެ  ޢަބްދުއްރަޝީދު  ފުރަތަމަ  ކަމާ  ޑީން  އޮންނަ  މުއްދަތު  އަހަރުގެ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޢަބްދުއްރަޝީދަކީ  ގައެވެ.   2009 އޮކްޓޯބަރ   15 ވަޑަިއގަތީ 

ދައުރުގަިއ  ދެ  ކުރެއްިވ  ޑީންކަން  އޭނާ  ޑީންއެވެ.  ފައުންިޑންގ  އާރޓްސްގެ 

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގަިއ ރާއްޖޭގަިއ ނެތް އެތައް ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރައްވަިއ 

ތަޢާރަފްކުރެއްިވއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކޯސް ތަކުގެ ތެރޭގަިއ ބެޗްލަރ 

ިއންޓަރނޭޝަނަލް  އެންޑް  ސަިއންސް  ޕޮިލިޓކަލް  ިއން  އާރޓްސް  އޮފް 

ިރލޭޝަންސް ކޯހާިއ، މާސްޓަރސް އޮފް ިދވެިހ ލެންގުިވޖް އެންޑް ކަލްޗަރ 

ިހމެނެއެވެ.  ިލންގުިއސްިޓކްސް(  )އެޕްލަިއޑް  ިފލޯސަފީ  އޮފް  ޑޮކްޓަރ  ކޯހާިއ 

އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫލުގެ ޑީން ކަމާ ޝާިޠފު ޢަލީ ހަވާލުވެ 

ސްކޫލުގަިއ  ިބޒްނަސް  ޝާިޠފް  ގައެވެ.   2009 އޯގަސްޓް   2 ވަޑަިއގަތީ 

ބައެއް  ިދޔަ  ިހންގަމުން  ިބޒްނަސް ސްކޫލުގަިއ  ދައުރުގަިއ  ދެ  ހޭދަކުރެއްިވ 

ިއސްލާޙްކުރެއްިވއެވެ.  ކަިރިކއުލަމް  ބަދަލުކުރައްވަިއ  ިޑޒަިއން  ކޯސްތަކުގެ 

ޝާިޠފުގެ  ހަމައެފަދަިއން 

މާސްޓަރޒް  އަލަށް  ދައުރުގަިއ 

ފެށުނެވެ.  ިހންގަން  ކޯސްތައް 

އެންމެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެގޮތުން 

އޮފް  މާސްޓަރ  ކޯހަކީ  މުިހންމު 

އެޑްިމިނސްޓްރޭޝަން  ިބޒްނަސް 

ކަމުގެ  ޑީން  އެވެ.  )އެމް.ބީ.އޭ( 

އެބޭފުޅަކު  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު 

މަގާމަށް  އަދާކުރެއްިވ  ކުިރން 

ވަޑަިއގެންނެވެއެވެ.  އެނބުިރ 

ގެ  އެމް.އެން.ޔޫ  ކުިރން  އެއީ 

ނަމައެވެ.  ބަދަލުވެވަޑަިއގެންިފ  މަޤާމަށް  ޑީންކަމުގެ  ހުންނަވާފަިއ  މަޤާމެއްގަިއ 

ިބޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ  ވަޑަިއގެންނެވީ  ބަދަލުވެ  ޢަލީ  ޝާިޠފު  އެގޮތުން 

ިއޚްިތޔާރު  ސްކޫލުގެ ލެކްޗަރަރއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ އަށް 

އެގޮތުން  ވަޑަިއގަތުމަށެވެ.  މަޤާމަކަށް  ިއދާރީ  ިޚޔާރުކުރެއްވީ  އެނާ  އެރުވުމުން 

ިޑރެކްޓަރ  މަރުކަޒުގެ  ިއދާރީ  އަދާކުރައްވަނީ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ިމހާރު އޭނާ 

މަޤާމެވެ.   ކަމުގެ  ޖެނެރަލް 

ބޭފުޅުން  ިމ  ތާރީޚުގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ޗާންސެލަރާިއ  ފާހަގަކޮށް  އެކަން  ކަމަށްޓަކަިއ  ފުިރހަމަކުރެއްިވ  ދައުރު  ދެ 

ވަިއސް ޗާންސެލަރ ޝާިޠފް ޢަލީ އަށާިއ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީއަށް ޝުކުރު 

ވަޒަން  އަގު  ިޚދުމަތުގެ  ކޮށްދެއްިވ  ބޭފުޅުން  ދެ  އެ  އަިދ  ކުރެއްިވއެވެ.  އަދާ 

ޔުިނވަރިސޓީ  މުިޅ  މެދު  މަސައްކަތާ  ބޭފުޅުންގެ  ދެ  އެ  ނުކުރެވޭނެކަމަށާިއ 

ފަޚުރުވެިރވާކަމުގަިއ ވަިއސް ޗާންސެލަރ ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފު ިވދާޅުިވއެވެ.    

އެމް.އްެނ.ޫޔ ފުައްނޭޑަޝްނ ްސޓީަޑޒް ެސްނޓަަރކްަށ

ީޑްނ ކަމުގެ ެދ ަދުއުރ ެދ ޭބފުޅަކު ފުރިހަމަ ކަުރްއވައިފި
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ިދވެިހރާއްޖޭގެ އަޑުން ިއންިތޒާމުކޮށްގެން 

މުބާރާތް  ބަހުސް  ފަިހދޫ  ބޭއްިވ”ޕީ.އެސް.އެމް 

ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ޗެމްިޕއަންކަން  1439“ގެ 

)އެމް. ޔޫިނއަން  ދަިރވަރުންގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

ޖޫން   12 ހޯދަިއިފއެވެ.  އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ(ިއން 

2018 ވީ އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ިދވެިހރާއްޖޭގެ އަޑުގެ 

ސެނަކޯ މާލަމުގަިއ ބޭއްވުނު ފަިއނަލް ބަހުސްގަިއ 

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ  ވާދަކޮށް  ޓީމާިއ  “ިދވެސް” 

ޕޮިއންޓު   765.50 ކާިމޔާބުކުރީ  ބަހުސް  ިއން 

 704 ިލބުނީ  ޓީމަށް  ިދވެސް  ހޯދަިއގެންނެވެ. 

ޕޮިއންޓެވެ.

އެމް.އްެނ.ޫޔ.އްެސ.ޫޔގެ ބުަހްސ ޓީމް ޗެމްޕިއްަނކްަނ ޯހަދއިފި

ކުޑަކުދްިނަންށ ޭބުންނާވ ބައްެއ ތަކެތި އެމް.އްެނ.ޫޔ އްިނ ހަދާިޔކްޮށފި

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ކުޑަކުިދންގެ  ބަިއނަލްއަގުވާމީ 

ދަށުގަިއވާ  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުިނވަރިސޓީގެ 

 2018 ޖޫން   18 ކުރައްވަިއިފއެވެ.  ހަިދޔާ  ތަކެިތ  ބޭނުންވާ  ކުޑަކުިދންނަށް 

ރަސްިމއްޔާތުގަިއ  ބޭއްވުނު  އޮިޑޓޯިރއަމްގަިއ  ފައުންޑޭޝަން  ދުވަހު  ހޯމަ  ވީ 

އެންޑް  ޖެންޑަރ  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ  ހަވާލުވެވަޑަިއގެންނެވީ  ތަކެއްޗާިއ  ިމ 

ފެިމލީގެ ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ އަލްފާިޟލާ އަިއިމނަތު ޖަލާ ޒުހުރީއާިއ ޕްރޮގްރާމް 

ިޑރެކްޓަރ އަލްފާިޟލާ ފަިތމަތު ިޒޔާދާ ސައީދެވެ. ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގަިއ 31 

ކުޑަކުިދންގެ  ކުރެވުނީ  ހަިދޔާ  ިމ ތަކެިތ  ހަވާލުކުރެިވފަިއވެއެވެ.  ފޮިށ  ހަިދޔާ 

ކުޑަކުިދންނަށެވެ.  ިދިރއުޅޭ  ގަިއ  ިފޔަވަިތ  އަިދ  ިހޔާ  އަމާން  ިހޔާއާިއ، 

25 އެޕްިރލް ިއން 14 މެިއ 2018 ގެ ިނޔަލަށް ހުޅުވާިލ ފުރުސަތުގަިއ 

ިގނަ  ވަރަށް  ގޮތުގަިއ  ޑޮނޭޝަންގެ  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންގެ  އެމް.އެން.ޔޫ 

ހެދުމާިއ،  އޭގެތެރޭގަިއ  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ިލިބފަިއވާކަން  ހަިދޔާ  އަދަދަކަށް 

ިލޔެިކޔުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނާިއ، ވާހަކަ ފޮތާިއ، އެިޑއުކޭިޓވް ގޭމްސްއާިއ، 

ކުޅޭތަކެއްޗާިއ، ފަިއވާނާިއ އަިދ ބޫޓު ިހމެނެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ކުޑަކުިދންގެ ިހޔާ، އަމާން ިހޔާ އަިދ 

ިފޔަވަތީ ގަިއ 18 އަހަރު ނުފުރޭ 144 ކުިދން ިދިރއުޅެމުންދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ 

ިގނަ އަދަދަކަށް ިދިރއުޅެނީ އުމުރުން 12 އަހަރާިއ 18 އަހަރުގެ އުމުރުފުރަިއގެ 

ކިުދންނެވެ.



7

ބަހުސްގަިއ  ފަިއނަލް  މުބާރާތުގެ  ިމ 

ބަިއވެިރވީ  ފަރާތުން  ޓީމުގެ  އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ 

އަލްއުސްތާޛް  ރަޝީދާިއ،  ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛް 

އަލްއުސްތާޛް  ޝަރީފާިއ  ޖައުޝަން  މުހައްމަދު 

މުޙައްމަދު ޔާމީން ިއބްރާހީމެވެ. ފަިއނަލް ބަހުސްގެ 

ބަދަިހކުރެވޭނީ  ގުޅުން  “ިއޖްިތމާޢީ  މައުޟޫޢަކީ 

ނެވެ. ވެިވގެން”  ފުދުންތެިރބަޔަކަށް 

ިދނުމުގެ  ިއނާމް  މުބާރާތުގެ  ިމ 

ޝަރަފުވެިރކޮށްދެއްވާފަިއވަނީ  ރަސްިމއްޔާތު 

ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބްލް  ހެލްތު  އޮފް  ިމިނސްޓަރ 

ޓީމުގެ  ރަނައަޕް  ޓީމާިއ  ޗެމްިޕއަން  ނާިޒމެވެ. 

ހޮވާފަިއވަނީ  ދެން  މުބާރާތުގަިއ  ިމ  ިއތުރުން 

“ފަިހދުލުގެވެިރޔާ” އެވެ. ިމ މަޤާމަށް ބަިއވެިރއަކު 

ހޮވީ ޖަޖުންގެ %70 މާކުހާިއ އަޑުއެހުންތެިރންގެ 

ިމ  ިހމަނަިއގެންނެވެ.  ވޯޓު  %30އެސް.އެމް.އެސް 

އެ  ވާދަކުިރިއރު،  ޖުމުލަ 5 ބަިއވެިރއަކު  މަޤާމަށް 

ޓީމުގެ  އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ  ހޯދާފަިއވަނީ  މަޤާމް 

މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛް  ބަހުސްކުރުންތެިރޔާ 

ިއބްރާހީމެވެ.  ޔާމީން 

ޗެމްިޕއަން  އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއަށް 

އާިއ  ރުިފޔާ   15,000 ިލބުނު  ގޮތުގަިއ  ޓީމުގެ 

ޔާމީނަށް  ހޮވުނު  މަޤާމަށް  “ފަިހދުލުގެވެިރޔާ”ގެ 

ިލބުނު 3,000 ރުިފޔާ، ިމވަގުތު ިކޑްނީގެ ބައްޔަށް 

ނޫސްވެިރޔާ  ޕީ.އެސް.އެމްގެ  ފަރުވާކުރަމުންދާ 

އެމް. ހަިދޔާކުރައްވާނެކަމުގަިއ  އަޙްމަދަށް  ސާިޢދު 

އަޝްރަފް  އަރުޝަދު  ރައީސް  އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 

ެވ.  ިވއެ ިއުއލާންކުރެއް

އާިސޔާ ިއބްރާހީމް، 

ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ 

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ގަިއ   1998

ހެލްތު ސައެންސަސްގައެވެ. 

ގޮތުގަިއ  ލެކްޗަރަރއެއްގެ 

ފެއްޓެިވ  މަސައްކަތް 

ިވދާޅުވީ  ިކޔަވަިއ  އާިސޔާ 

ނަރުސްކަމެވެ. ިމ ރޮނގުން 

އޭނާ ވަނީ އޮސްޓްރޭިލޔާިއން 

ިޑގްރީ  މާސްޓަރސް 

ކޮިމޓީގަިއ  ތަފާތު  ފެކަލްޓީގެ  އާިސޔާއަކީ  ހާިސލްކުރައްވާފައެވެ. 

މަސައްކަތްކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅުކެވެ. ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރެއްވުމުގެ ިއތުރުން 

ނާރިސންގ  އޮފް  ިޑޕާރޓްމަންޓް  ސައެންސަސްގެ  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

އެންޑް ިމޑްވަިއފަރީގެ ިޑޕާރޓްމަންޓް ހެޑެއްގެ ގޮތުގަިއ ހަތަރު އަހަރު ިޚދުމަތް 

ނަރިސންގ  އޮފް  ސްކޫލް  ގޮތުގަިއ  ބަޔާންކުއްވާ  އޭނާ  ކުރައްވާފަިއވެއެވެ. 

ސަނަދުތަކުގެ  މަތީ  ފެންވަރު  ފުޅާކޮށް،  ތަޢުލީމު  ނަރުސްކަމުގެ  އަމާޒަކީ 

ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް ހުޅުވާލުމެވެ. އަިދ ނާރިސންގގެ ދާިއރާިއން 

ިމހާރަށްވުރެ  ދާިއރާގަިއ  މަސައްކަތުގެ  ދަިރވަރުންނަކީ  ގްރެޖުއޭޓްވެގެންދާ 

ހެދުމެވެ.   ބަޔަކަށް  ޤާިބލު 

ން  މާ ޙް ރަ އް ދު ބް ޢަ

ފުރަތަމަ  މުބާިރކް، 

ފެއްޓެވީ  މަސައްކަތް 

އަހަރު  ވަނަ   2003

މެނޭޖްމަންޓް  އޮފް  ފެކަލްޓީ 

ކޮމްިޕޔުިޓންގައެވެ.  އެންޑް 

ލެކްޗަރަރ  އެިސސްޓަންޓް 

ލެކްޗަރަރކަން  ކަމާިއ 

ކުރައްވާފަިއވާ މުބާިރކު މަތީ 

ޙާިޞލުކުރެއްވީ  ތަޢުލީމު 

ިޑގްރީއާިއ  ފުރަތަމަ  އޭނާ  ދާިއރާިއންނެވެ.  މާކެިޓންގެ  އަިދ  މެނޭޖުމަންޓް 

މާސްޓާސް ިޑގްރީ ޙާިޞލުކުރެއްވީ ިއނގެރޭިސިވލާތުންނެވެ. ިކޔަވަިއދެއްވުމުގެ 

ހެޑް  ިޑޕާރޓްމަންޓުގެ  މާކެިޓން  ިބޒްނަސް ސްކޫލުގެ  އެމް.އެން.ޔޫ  ިއތުރުން 

ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ކުރައްވާފަިއވެއެވެ.  އަދާ  މަޤާމު  ކަމުގެ  ިޑޕާޓްމަންޓު  އޮފް 

ތަމްސީލު  ސެނެޓު  އެކެޑެިމކް  ކައުންިސލުގަިއ  ޔުިނވަރިސޓީ  މުބާިރކަކީ 

ކުރާ މެމްބަރުވެސް މެއެވެ. ފެކަލްޓީއާ މެދު އޭނާ ގެންގުޅުއްވާ ތަޞައްވުރަކީ 

ދަިރވަރުންނަށާިއ  ޒަމާނީކޮށް،  ހަރުދަނާކޮށް،  ިހންގުން  ިއދާރީ  ިމހާރަށްވުރެ 

ތަނަކަށް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ގާިއމުކޮށް،  މާހައުލެއް  ފަިހ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ހެދުމެވެ. ސްކޫލު  ިބޒްނަސް 

ޔުިނވަރިސޓީގެ ބައެއް ފަކަލްޓީތަކުގެ ޑީންކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވަިއިފއެވެ. ޑީނުން ހޮވާފަިއވަނީ އާންމުކޮށް ިއއުލާންކޮށްގެން ކުިރމަިތލީ 

ފަރާތްތަކާިއ ކައުންިސލުން އެކުލަވާިލ ކޮިމޓީ އަކުން ިއންޓަިވއުކޮށްގެންނެވެ. ިމ ބޭފުޅުންނަށް ޑީން ކަމުގެ މަޤާމު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްިމއްޔާތު ވަނީ 29 ޖަނަވަރީ 

2018 އާިއ 17 އެޕްިރލް 2018 ގަިއ ބޭއްިވފައެވެ. 

ާނރިސްނގ ްސޫކުލ އެމް.އްެނ.ޫޔ ިބޒަްންސ ްސޫކުލ

ީޑްނ: ާއިސާޔ އްިބާރހިމް ީޑްނ: ޢްަބުދްއަރްޙާމްނ މާުބރިކު

އެމް.އްެނ.ޫޔ ިބޒަްންސ ްސޫކާލއި ްސޫކްލ ޮއފް ާނރިސްނގ އްަށ 
ީޑުންނ އްައަޔުނކަުރްއވައިފި
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ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ރާއްޖޭގެ  ިދވެިހ 

“ސަރުނަ”  ިރޕޮިޒޓަރީ  ިޑިޖޓަލް  ފަރާތުން 

ިއފްިތތާޙް ކުރައްވަިއިފއެވެ. 10 އެޕްިރލް 2018 ވީ 

އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްިވ ރަސްިމއްޔާތުގަިއ 

ިޑފެންސް  ކޮށްދެއްވީ  ިއފްިތތާހް  ވެބްސަިއޓް  ިމ 

ިމިނސްޓަރު އޮނަރަބްލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރެވެ.

ފުިރހަމަ  ިދވެިހރާއްޖެ  ސަރުނައަކީ 

ގޮތުގަިއ  ޤައުމެއްގެ  ިއސްލާމީ  ިމިނވަން 

ޤައުމުގެ  އަިދ  ބޭނުންވާ،  ދަމަހައްޓަން  އަބަދަށް 

ތަރައްޤީއަށާިއ،  ިއޤްިތޞާދީ  ިއޖްިތމާޢީ،  ޘަޤާފީ، 

ިޢލްމާިއ  ބޭނުންވާ  ކުިރއެރުމަށް  ފަރުދުންގެ 

ރައްކާތެިރކޮށް،  ހޯދަިއ،  އުފައްދަިއ،  ހުނަރު 

ފެތުރުމަށް އެހީވެިދނުމުގެ ގޮތުން އުފެއްިދ ިޑިޖޓަލް 

ޖަމާކުރެވޭނީ  ިރޕޮިޒޓަރީއަށް  ިމ  ިރޕޮިޒޓަރީއެކެވެ. 

ިއނިގރޭިސ  ނުވަތަ  ބަހުން  ިދވެިހ  ިދވެއްސަކު 

މީހަކު  ބޭރު  ިލޔުންތަކާިއ  ިލޔެފަިއވާ  ބަހުން 

އެިކ  ިދވެިހންގެ  ިދވެިހބަހާިއ،  ިދވެިހރާއްޖެއާިއ، 

ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން ިލޔެފަިއވާ ިލޔުންތަކެވެ. 

ޖަމާ   6 މަިއގަނޑު  ވަނީ  އެކުލެިވގެން  ސަރުނަ 

އޭގެތެރޭގަިއ  ބެިހގެންނެވެ.  އަކަށް  )ކަލެކްޝަން( 

ިއމޭޖް  ިލޔުންތަކާިއ،  ިއލްމީ  އީ-ފޮތާިއ،  ިއލްމީ 

ިޑޒަޓޭޝަނާިއ،  އަިދ  ތީސީސް  ކަލެކްޝަނާިއ، 

ިދވެިހބަހާ ބެހޭ ިލޔުންތަކާިއ ިސލްިސލާ މަޖައްލާ 

ިހމެނެއެވެ. ސަރުނަ ޑާޓާބޭސްގަިއ ޖުމްލަ 1500 

ިމ  ިހމަނާފަިއވެއެވެ.  ިލޔުންތައް  ިގނަ  ވުރެ  އަށް 

ޑާޓާބޭސްގަިއ ޝާިއޢުކޮށްފަިއ ހުންނަ ިލޔުންތަކާިއ 

ިހމެިނފަިއވެއެވެ. ިލޔުންތައް  ޝާިއޢުނުކުރާ  އަިދ 

ޔުިނވަރިސޓީއަކީ  ގައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ 

ިދރާސާކުރުމަށް  ިއތުރުން  ިދނުމުގެ  އުގަންނަިއ 

ވަރަށް ބޮޑު އަހައްިމއްޔަތެއްދޭ މުއައްސަސާއެކެވެ. 

ދަިރވަރުންނާިއ  ޑާޓާބޭސްއަކީ  ިމ  އެހެންކަމުން 

ފަިއދާހުިރ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ިދރާސާކުރާ 

ޑާޓާބޭސްއެކެވެ. ސަރުނަ ޑާޓާބޭސްއަކީ ރާއްޖެއާިއ 

ހުރެގެންވެސް  ތަނެއްގަިއ  ކޮންމެ  ދުިނޔޭގެ 

އެކެވެ.  ޑޭޓާބޭސް  ބަލާލެވޭނޭ  ދަިތކަމެއްނެިތ 

ވަދެވަޑަިއގެންނެވޭނީ             ވެބްސަިއޓަށް  ިމ 

http://saruna.mnu.edu.mv ިމ ިލންކުންނެވެ.

އެމް.އްެނ.ޫޔ އްިނ ިޑޖިޓްަލ ރިޕޮޒިޓަރީ “ަސުރަނ” އިފްތާިތްޙކަުރްއވައިފި


