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ފެކަލްޓީ ޮއފް ހެލްތު ސައިންސަސް

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް

 ސެޕްޓެމްބަރ 1973 ގައި  އެލައިޑް ހެލްތު 

ސާރވިސަސް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރު ހުޅުވި، 

ފުރަތަމަ ހިންގަމުން އައީ ގއ. އަތޮޅު ފިހާރަ 

ހުރި ޢިމާރާތުގައި ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ.ގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުންނެވެ. 13 ޖެނުއަރީ  1975 ގައި 

އެލައިޑް ހެލްތު ސާރވިސަސް ޓްރޭނިންގ 

ސެންޓަރު ހިންގުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޢިމާރާތެއް 

ކަނޑައެޅުނެވެ. މި އިންސްޓިޓިއުޓަކީ ރާއްޖެއަށް 

ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިން އުފެއްދުމަށްޓަކައި 

ހުޅުވިގެން ހިންގަމުން ގޮސްފައިވާ ތަނެކެވެ. 

ސެޕްޓެމްބަރ 1991 ގައި ސެންޓަރުގެ ނަން 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް 

)އައި.އެޗް.އެސް.( ގެ ނަމަށް ސަރުކާރުން 

ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. 1 އޮކްޓޫބަރު 1998 ގައި 

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

)އެމް.ސީ.އެޗް.އީ.( އުފެދުމާއެކު އައި.އެޗް.

އެސް.ގެ ބަލަދުވެރިކަން އެމް.ސީ.އެޗް.އީ. އަށް 

ބަދަލުވެ 10 ފެބްރުއަރީ 2001 ގައި ފެކަލްޓީ 

އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް )އެފް.އެޗް.އެސް.(

އަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރާ 

ދެކުނުގައި އެމް.ސީ.އެޗް.އީ.ގެ ކެމްޕަސްތައް 

އުފެދުމާއެކު އެފް.އެޗް.އެސް.ގެ ތަމްރީނުތައް 

އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެ.  ފެކަލްޓީ 

އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ މައިގަނޑު  

މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައިވަނީ ޞިއްޙީ 

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ 

މައްޗަށެވެ. ފެކަލްޓީގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދޭން 

ފެށުނު ކޯހަކީ ޖަމާޢަތުގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިން 

ތަމުރީނު ކުރުމުގެ ކޯހެވެ. އެއަށްފަހު  ފެށުނު 

ދެ ކޯހަކީ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވާކަރުންނާއި 

ނަރުހުންތަމުރީނު ކުރުމުގެ ދެ ކޯހެވެ. ނަމަވެސް 

މަޑުމަޑުން ދާއިރާ ފުޅާވަމުންގޮސް މިހާރު 

މިފެކަލްޓީގައި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 

ފެށިގެން މާސްޓަރ ޑިގްރީ އާ ހަމައަށް ތަފާތު 

9 ދާއިރާއަކުން ކޯސްތައް ހިންގައި ޤައުމު ބިނާ 

ކުރުމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް 

އިން އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ.

 މަރިޔަމް ސާއިމާ

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ މަރިޔަމް ސާއިމާ ދެކެމުން އައި 
ހުވަފެން ޙަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި 

2014 ވަނަ އަހަރު ހިންގަމުން ދިޔަ ޑިޕްލޮމާ އިން 
ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯހުގައި ބައިވެރިވީ އަމިއްލަ 

ރަށުގައި ހުރެގެން ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލް 
ކުރުމަށެވެ. ޑިޕްލޮމާ އަށްފަހު ބެޗެލަރސް އިން ޝަރީޢާ 

އެންޑް ލޯ ފުރިހަމަކޮށް، މި ދާޢިރާއިން މާސްޓަރސް 
އިން ލޯސް ކިޔަވައި ނިމުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މަސައްކަތް 
ކުރަމުންދާ ދާއިރާ ކަމަށްވާ އިންޝުއަރަންސް ދާއިރާގައި 

ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ސާއިމާ 
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ޢިލްމު ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ލިބިފައިވާ ޢިލްމާއި ޤާބިލްކަން ރަށުގެ 
ތަރައްޤީއާއި މަންފާއަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ގޮތުން، 
އިންޝްއަރަންސް ދާއިރާއިން މީހުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުމާއި، ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމަށްް

ރައްޔިތުން ލޯހުޅުވައިދިނުމަށް ކުރެވެން އޮންނަ ކޮންމެ 
ކަމެއްގައި ސާއިމާގެ ބައިވެރިވުން ލިބިގެން ދެއެވެ. 

ސާއިމާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްގީ 
ކުރުމަށް އެރަށެއްގެ ޢިލްމީ ދަރީން ރަށަށް ޚިދުމަތް 

ކުރުމަކީ ވަރަން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ ރަށުގެ ޙާލަތާ 
ރައްޔިތުންގެ ވިންދު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ 

އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށްވާތީއެވެ. އަދި 
މީގެ އިތުރުން ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ މާލެއާ އެއް 

ހަމައެއްގައި އަތޮޅުތެރެވެސް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން ކަމަށް 
ސާއިމާ ޤަބޫލު ކުރައްވައެވެ. ސާއިމާ ގަދަ އަޅާ 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ލިބުނު ޢިލްމާ ތަޖުރިބާ ގެ 
އަލީގައި ދިވެހިރާއްޖެގައި އިންޝުއަރަންސް ދާއިރާއިން 
ޚާއްޞަވެފައިވާ ވަކީލަކަށްވެ ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ 
ދަރިއަކަށް ވުމަށެވެ. ޤައުމު ބިނާ ކުރަން ސާއިމާ 

ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ 
ފަޚުރުވެރިވެއެވެ.

ނޑު ތަރައްގީ  އަމިއްލަ ފަސްގަ

ނޑެއްދެކެ ލޯބިވާ،  ކުރެވޭނީ އެ ފަސްގަ

ނޑެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޢިލްމީ  އެފަސްގަ

- މަރިޔަމް ސާއިމާދަރިންނަށް.



މަގު ދައްކައިދޭ ޚިދުމަތްތެރީން ނަމޫނާ ދަރިވަރުން

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ.

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް

ޚުލާޞާ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ 

މުބާރާތަކީ އެމް.އެން.ޔޫ.ގެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ/

ކެމްޕަސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މި އަހަރުގެ 

މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 15 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

އެއީ ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގައި 7 ޓީމު އަދި އަންހެން 

ޑިވިޜަނުގައި 8 ޓީމެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 

ގަން ކެމްޕަހުގެ އަންހެން ޓީމު ބައިވެރި ވިއެވެ. 

އެހެންކަމުން މިފަދަ މުބާރާތްތަކަށް ކެމްޕަސްތަކުގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ. 

ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފައިވަނީ 

ސީ.އެފް.އެސް. އެވެ. ސީ.އެފް.އެސް އަކީ 2020 

ވަނަ އަހަރުގެވެސް ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ. އަންހެން 

ޑިވިޜަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އެމް.

އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލެވެ. މިއީ އެމް.އެން.

ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި 

3 ވަނަ ފަހަރެވެ. ޗެމްޕިއަން ޓީމުތަކަށް ތައްޓާއި 

މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، 

ވައިސް ޗާންސަލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފެވެ.

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ.

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން )އެފް.އީ.( ގައި މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 

ކިޔަވަމުންދާ އާކިފާ ރަޝީދަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފާހަގަ ވަމުން 

އަންނަ ހީވާގި، ކެރޭ އިސްވާރެކެވެ. އާކިފާ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެފް.

އީ. ގެ ގޮފި ފެސާގެ ނާއިބު ރައީސް )ޢިލްމީ(ގެ މަޤާމް އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި 

2019 ވަނަ އަހަރު އެ ގޮފީގެ ނައިބު ރައީސް )އިތުރު ހަރަކާތް( ގެ މަޤާމުގައި 

ހުރީ އާކިފާއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ފެސާގެ ރައީސާގެ މަޤާމް އާކިފާ ވަރަށް 

ފުރިހަމަ ކަމާއެކު އަދާކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެމް.

އެން.ޔޫ. ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަން ވެސް އަންނަނީ އަދާ ކުރަމުންނެވެ 

އާކިފާއަކީ ވަރަށް ހީވާގި، ކަންކަމަށް އިސްނަގާ ކުޅަދާނަ އިސްވާރެކެވެ. 

3 ނޮވެމްބަރު – ނަޞްރުގެ ދުވަސް

3 ން 7 ނޮވެމްބަރ – ޓާރމް ބްރޭކް

11 ނޮވެމްބަރ – ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

ނަޒީހާ ޙުސައިން )ނަޒީ( އަކީ 1993 ގައި އޭރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތު 

ސާރވިސަސްގެ ޚިދުމަތުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

މިހާތަނަށް އަގުހުރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ހީވާގި މުވައްޒަފެކެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ އަށާވިސް އަހަރުގެ ދިގު މާޒީގައި، ބާރަ އަހަރު 

ހޭދަކޮށްފައިވަނީ މިހާރުގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް ގައެވެ. ވަގުތަށް 

ކަމޭހިތައި، މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ އަދި އަބަދުވެސް ހިނިތުންވެފައި ހުންނަ 

ނަޒީ އަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްދުއްދީން ދަނާލުގައި ދިރިއުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް 

ފަހި ދިރިއުޅުމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވަން ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ 

އަގުހުރި މުވައްޒަފެކެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނަޒީ ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ 

އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކާމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.   

ސްކޫލް ނިންމިއަސް ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި، އެކަމުގައި މަޝްއޫލުވެ އުޅުމަކީ، އިންސާނަކަށް ވީތީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް – މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު ޢަލީ 
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ދަސްވެނިވުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރިއަށްދިޔަ 

ހަފުލާތަކުގައި ޖަޑިބުކަން ކުރި ޔުނިވާރސިޓީގެ 

އިސްދަރިވަރުން. ފަޚުރުވެރި 




