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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުތުބުޚާނާ

މަރުކަޒީ ކުތުބުޚާނާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ލައިބްރަރީ އުފެދިފައިވަނީ 11 އޭޕްރިލް 2005 
ވަނަ އަހަރުއެވެ. ފެބުރުއަރީ 2011 ވަނަ އަހަރު 
ޤައުމީ  »ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަން  ލައިބްރަރީގެ 
ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީއަށް ބަދަލުކުރެވެނުވެ. 
ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލޭގައި 3، ވިލިމާލޭގައި 1 
ލައިބްރަރީ އަދި އަތޮޅުތެރޭ ހަތަރު ކެމްޕަސްގައި 
ވެސް ލައިބްރަރީތައް ގާއިމުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މަޤްސަދަކީ  މައިގަނޑު  ލައިބްރަރީގެ 
އަންނަ  އުނގެނުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ފަހި  ދަތުރު  ތަޢުލީމީ  ދަރިވަރުންނަށް 
ދިރާސާކޮށް  ރޮނގުރޮނގުން  އެކި  ކޮށްދީ، 
މުއްސަނދިކޮށްދީ  ޚަޒާނާ  މަޢުލޫމާތުގެ 
ކޮށާދޭ  މަގު  ދަސްކުރުމަށް  އައުކަންކަން 
ލައިބްރަރީއިން  ދަންމަރަކަށްވެ،  އަލިގަދަ 
ދުވަހަކަށް  ދުވަހެއް  ޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ 
ގެނެވުމެވެ. ބަދަލުތައް  ހެޔޮ  ތަރައްޤީކޮށްދީ 

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ލައިބްރަރީ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 
ގޮތުން ލައިބްރަރީގައި ބޭނުން ކުރެވެމުން އައި 
ޕޮކެޓް ސިސްޓަމް 2006 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 
މެނޭޖްމެންޓް  ލައިބްރަރީ  ކޮންޕިއުޓަރައިޒްޑް 
ދޭން  ޚިދުމަތް  ބަދަލުކުރެވި  ސިސްޓަމްއަކަށް 
ގެ   150،000 ހަމައެހެންމެ  ފެށިފައިވެއެވެ. 
ހިމެނެއެވެ.  ލައިބްރަރީގައި  ޖަމާއެއް  ފިޒިކަލް 
ބަލާއިރު  ވަސީލަތަކަށް  ޑިޖިޓަލް  މީގެއިތުރުން 
ކަމަށް  ޑޭޓާބޭސްތައް  ޑިސިޕްލިނަރީ  މަލްޓި 
އާއި  ލައިފް،  ފޯ  ރިސާރޗް  އެބްސްކޯ،  ވާ 
ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ލޯ  އަދި  ޖޭސްޓޯރ 
ބޮޑެތި  ފަދަ  ނެކްސިސް  ލެކްސިސް  ޚާއްޞަ 
ލައިބްރަރީއިން  ޚިދުމަށް  ޑޭޓާބޭސްތަކުގެ 
ލައިބްރަރީގެ  އަދި  ލިބިގެންދެއެވެ. 
ރިޕޮސިޓަރީއެއްކަމަށްވާ  ޑިޖިޓަލް  އަމިއްލަ 
ދިވެހި  ދަރިވަރުންނަށް  ވެސް  ސަރުނައިން 
ބެހޭގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  އަދި  ލިޔުންތައް 
ދިރާސާތައް  އެކިއެކި  ހުންނަ  ލިޔެފައި 
ދެއެވެ.  ލިބިގެން  އަލީގައި  މިޑޭޓާބޭސްގެ 

ލިޔުނީ: އަޙުމަދު އަމީން މުޙައްމަދު )ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް-ޑިރެކްޓަރ(

ދަތުރެކެވެ.  އުނދަގޫ  ހާސިލުކުރުމަކީ  ތައުލީމު  މަތީ 
އުފާވެރިކަން  ވައިރޯޅީގެ  މަޑު  ނުހަނު  ފަހަރު  ބައެއް 
އުދަބާނިތަކާ  އަނެއްބައިފަހަރު  ލިބުނުނަމަވެސް 
ދިމާވާނެއެވެ. މި ދަތުރު ކާމިޔާބުކޮށް ނިޔާމަ މަންޒިލަކަށް 
ކުރަންޖެހެނީ  މަސައްކަތް  ގަދައަޅާ  ބަނދަރުކުރެވޭތޯ 
ލިބޭނެތީއެއްނޫނެވެ.  ސަނަދެއް  ދަސްވެނިވެގެން 
ނަމަވެސް ކުރިން އެނގިފައިނެތް ޢިލްމެއް އުނގެނުމާއެކު 
މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިކުރެވުމާއި، މުޖްތަމަޢުގައި 

އަދި  ފަދަ  އަދާކުރެވޭނެ  ޒިންމާތަކެއް  ޤަދަރުވެރި 
ތިމާއަށް  މަގުތަކެއް  އުޅެވޭނެފަދަ  ދިރިއުޅުމެއް  އަބުރުވެރި 
ތަނަވަސްވުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ޔަޤީންކަން އެސަނަދާއެކު 
މަސައްކަތްކުރާ  ގަދައަޅާ  ކާމިޔާބަކީ  އަދި  ލިބޭނެތީއެވެ. 
ރަމްޒުކޮށްދޭނެތީއެވެ.   އެސަނަދުން  ޙައްޤެއްކަން  މީހާގެ 

ކުލާސްތަކަށް  އެދޭނަމަ  ވާން  ދަސްވެންޏަކަށް  ކާމިޔާބު« 
ސިކުނޑިވެސް  ތިމާގެ  ހާޒިރުވުމާއެކު  ޖިސްމާނީގޮތުން 
ހަމަ  ބައިވެރިކުރަންޖެހެއެވެ.  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 
ހަދަންޖެހެއެވެ.  ނޯޓްތައް  ފިލާވަޅެއްގެވެސް  ކޮންމެ 
ދުވަހަކުމެ  ކޮންމެ  އާންމުކޮށް  ކުރުމަކީ  މުޠާލިއާ 
ކަރުދާސްތަކާއި  ދިރާސާ  ވާންޖެހެއެވެ.  ކުރާކަމަކަށް 
އިންޓަރނެޓްގެ ވަޞީލަތްތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހެއެވެ. 
މަންސަތައް  މީސްމީޑިއާގެ  އާއި  މީޑިއާ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
ބޭނުންކުރަންވީ ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށެވެ. ފޮތްކިޔުމަކީ 
ތިމާއަށް  ހަދަންޖެހެއެވެ.  ބަޔަކަށް  ދިރިއުޅުމުގެ 

ޤަބޫލުކުރުމާއެކު،  ގިނަކަމަށް  ނުހަނު  ކަންކަން  ނޭނގޭ 
ޤާބިލުކަން  ދަސްކުރުމުގެ  ހޯދައި  ކަންކަން  ނޭނގޭ 
ޔަޤީންކުރަންޖެހެވެ.  ހުރިކަންވެސް  ކިބައިގައި  ތިމާގެ 

ކަންދިމާކުރާގޮތުން ބައެއް ވަޒަންކުރުންތަކުން ދަށް ނަތީޖާއެއް 
ލިބިދާނެއެވެ. ދެރަ ނަތީޖާ ލިބުމަކީވެސް އަދި މޮޅު ނަތީޖާ 
ދެރަ  މިހެންކަމުން  އުޞޫލެވެ.  ފިޠުރަތުގެ  ލިބުމަކީވެސް 
ނަތީޖާއަކުން  ދަށް  އެހެނީ  މާޔޫސްނުވާށެވެ!  ނަތީޖާއާމެދު 
ބުނެދެނީ ތިމާ ނާކާމިޔާބުވީ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ އެއީ 
ތިމާގެ ޙަޔާތުގެ ނިހާއީ ނިންމުމެއްވެސްނޫނެވެ. ނަމަވެސް 
ހިތްވަރުކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  އަންގައިދެނީ  އެ  އޭގެއިން 
އަމިއްލަ  ރޫހާނީގޮތުން  ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި  ކަމެވެ. 
ދަންނާށެވެ!  ޔަޤީންކަންބޮޑުކުރަންޖެހޭކަމެވެ.  ނަފްސަށް 
ކުރިމަތިލާނީ  އުނދަގޫތަކާ  މީހަކުނަމަ  ހިންމަތްކުރާ 
ހިނިތުންވެހުރެ، ކާމިޔާބަށް ހޭރިޔާކުރުމުގެ އަޒުމާއެކުގައެވެ.   

                               



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން

އާދަމް އާޒިމް

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

ދެވަނަ ޓާރމަށް ހުރި
 ފުރުޞަތުތައް

އައި.ޔޫ.އެމް. ހޭންޑް ބޯލް ފިއެސްޓާ 2022- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން   
............................................        

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. 

'' ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމުގެ އެންމެ ޮބޑު ސިއްރަކީ 

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ގެންގުޅެޥޭ ރިވެތި 

އަޚްލާގާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް 

ޯއގާތެރިވެ އަޅާލުން '' –އާދަމް އާޒިމް-

ޤައުމު  ތަރައްޤީއާއި  އުމްރާނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބިނާކުރުމުގައި ހިއްސާވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް 
)އެމް. ޕލކ  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް 

ޓީ.ސީ.ސީ( ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަކަށް 
މިއަދު ހުންނެވި އާދަމް އާޒިމްގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އައިސްފައިވަނީ  އެޅިގެން  ބިންގާ 
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް 
އަދި ޕަބްލިކް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިން 
ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ދާއިރާއިން  މާލީ  އަދި  އިދާރީ 
މަގުޞަދުގައި 1991 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ފޯ  ސެންޓަރ  މޯލްޑިވްސް  އުފެދުނު  ދަށުން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  އެންޑް  މެނޭޖްމެންޓް 
ހިންގާފައިވާ  އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް އެކައުންޓިންގ 
އިން  ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޓެކްނީޝަންސް 
އެކައުންޓިންގ ގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި އާޒިމް ވަނީ 
ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވަނީ 
ޔުނިވަރސިޓީ  ނޮޓިނގްހަމް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އިން ފައިނޭންސް 
އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަން އިން 
އެކައުންޓިންގ  އިން  އާރޓްސް  އޮފް  ބެޗަލަރ 
އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިގްރީ ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހިވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާޒިމް 
ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި 
އިސްމަގާމުތަކެއްގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  ހިމެނޭ 
އެގޮތުން  ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.  ޤައުމަށް 
ޕލކ  އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގް  ސްޓޭޓް 
ސެވަރޭޖް  އެންޑް  ވޯޓަރ  މޯލްޑިވްސް  އަދި 
މަޤާމާއި،  ޑިރެކްޓަރގެ  މެނޭޖިންގް  ކޮމްޕެނީގެ 
މޯލްޑިވްސް  އާއި  މޯލްޑިވސް  އޮފް  ބެންކް 
ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ  ސްޓްރަކްޗުރަލް 
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަނީ  މެމްބަރުކަން  ބޯޑުގެ 

  
3,500 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެން 
ކުންފުނި  ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު  ރޭވުންތެރިކަމާއި 
ހުންނެވި  މިއަދު  މޭސްތިރިއަކަށް  ހިންގުމުގެ 
މާލީގޮތުން  ތާރީޚުގައި  ކުންފުނީގެ  ވަނީ   އާޒިމް 
ނަތީޖާ  މާލީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ 
ހޯއްދަވާދެއްވާ ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް 
ހައްދަވާދެއްވާ،  ކުންފުނި  ކުންފުންޏަކަށް  ނަމޫނާ 
ހޯދައިފައެވެ.  އިތުބާރު  ލޯތްބާއި  ރައްޔިތުންގެ 
އަގުހުރި  ކުރައްވާ  އާޒިމް  ކުރުމަށް  ބިނާ  ޤައުމު 
މަސައްކަތްތަކުގައި މާތްهللا ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ.

5  ޖޫން -  ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް       
5 - 18 ޖޫން -–ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ ފައިނަލް   

      އިމްތިހާން
8 ޖޫން -–  ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް

ކާމިޔާބުގެ އެންމެބޮޑު އަސްލަކީ، އަޒުމް ނުގުޑުން. ފޯކަސް ނުގެއްލުން. ހަމަ ނާކާމިޔާބުވާ ކޮންމެފަހަރަކު، އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިތުލާފައި ހުންނަ ކަންކަން ކުރުމަށް، އަލުން އަނބުރާ ފެށުން. ރައީސް ނަޝީދު 


