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ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި

ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް ސާރވިސަސް

ބަޔަކީ  ޚިދުމަތްތަކާބަހޭ  އިދާރީ  ދަރިވަރުންގެ 
އުނގެނުމުގެ  ލިބެންހުރި  ޔުނިވަރސިޓީއިން 
ފޯރުކޮށްދިނުމުން  މަޢުލޫމާތު  ފުރުޞަތުތަކުގެ 
ދޫކުރުމާ  ސަނަދު  ދަރިވަރުންނަށް  ފެށިގެން 
އިދާރީ  އެންމެހާ  އެދަރިވަރުންގެ  ހަމަޔަށް 
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ 
މަސައްކަތްތައް  މިއޮފީހުގެ  އޮފީހެކެވެ. 
ބަޔަކަށެވެ.  ތިން  މައިގަނޑު  ބެހެނީ 
ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި  އެޑްމިޝަން،  އެއީ 
އެވެ. ގްރެޖުއޭޝަން  އަދި  ޕްރޮގްރެޝަން 

ކޮންމެ  ހިމެނެނީ  އެޑްމިޝަންތެރޭގައި 
ޓާރމެއްގައި ހިންގަން ގަސްދުކުރާ ކޯސްތަކުގެ 
ކޯސްތަކަށް  އެކުލަވާލުމާއި،  ލިސްޓު 
އެދޭ  ކޯސްތަކަށް  ކުރުމާއި،  އިޢުލާން 
ބަލައިގަނެ  އެޕްލިކޭޝަންތައް  ފަރާތްތަކުގެ 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި،  މަޢުލޫމާތުތައް  އޭގައިވާ 
ޖާގަ  ކޯސްތަކުން  ކަމާއެކު  އިންސާފުވެރި 
ދިނުމާއި، ފެށޭ/ނުފެށޭ ކޯސްތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ޕްރޮގްރެޝަން........  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި 

ޓާރމެއް  ކޮންމެ  ހިމެނެނީ  މަސައްކަތުގައި 
އަލަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ކުރިން،  ފެށުމުގެ 
ކޯސްތަކުގައި  ދަރިވަރުންނާއި،  ގުޅުނު 
މާއްދާތަކުގައި  ދަރިވަރުން  ކިޔަވަމުންދާ 
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 
ނަތީޖާތައް  ދަރިވަރުންގެ  ކުރުމާއި،  ކަންތައް 
ދަރިވަރުންނަށް  ރައްކާކޮށް  ސިސްޓަމުގައި 
ފެންނާނެގޮތް ހެދުމާއި، ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި 
ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އެކިއެކި އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް 
ދިނުމެވެ. ފޯރުކޮށް  ކަމާއެކު  ލުއިފަސޭހަ 

ނިންމާ  ކޯސްތައް  އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަސްވެނިވުމުގެ  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ 
ގަސްތުކުރާ  ބައިވެރިވާން  ޙަފްލާގައި 
އިންތިޒާމް  އެންމެހާ  އެކަމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް 
ދަރިވަރުންނަށް  އެނޫން  ހަމަޖެއްސުމާއި، 
އިންތިޒާމް  ދޫކުރުމުގެ  ސަރޓިފިކެޓް 
އިނާމްތައް  އެކިއެކި  ހަމަޖެއްސުމާއި، 
ގްރެޖުއޭޝަން  ހޮވުމަކީ  ދަރިވަރުން  ލިބޭ 
މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެވެ.

 

ލިޔުނީ: އަބްދުهللا ޖަމީލް )ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް(

ދުނިޔެވީ އެކި އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ 
އެ  ދިވެހިބަހަކީ  ގޮތުގައި،  ދެކޭ  ދަރިވަރުން  ބައެއް 
ކުދިންނަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް ނޫނެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ 
ދިވެހިބަހަކީ އެ ކުދިންގެ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. 
މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީގައި 
ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި  ވިޔަސް  ކަމަށް  ކުދިންނަށް  ކިޔަވާ 
ކަންބޮޑުވުމެވެ.  އޮތް  މިއީ  ވެސް  ކުދިންނަށް  ކިޔަވާ 
ނުކިޔެވިކަމުގައި  ބަސް  ގޮތުގައި  ދެކޭ  ދަރިވަރުން  ގިނަ 
ވެވޭނެއެވެ. މީހުންނަށް  މޮޅެތި  ކުދިންނަށް  އެ  ވިޔަސް 

އިރު  ހިންގާ  ނަޒަރު  ވިސްނާ  ފުންކޮށް  އެހެންނަމަވެސް 
ބަހާ  އައިސް  ފަހަކަށް  ކުށްހީއެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ 
ގައުމުތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  އުފެދި،  ހޭލުންތެރިކަން  މެދު 
ބަސް  ހޭލައި،  މެދު  ބަހާ  މާދަރީ  އެބައިމީހުންގެ  ވަނީ 
މި  ނިންމާފައެވެ.  ނިންމުންތަކެއް  ގިނަ  ދެމެހެއްޓުމަށް 
ގޮތުން މިހާރު މާދަރީ ބަހާ މެދު ގިނަ ގައުމުތަކުން ދެކެނީ 
ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ  އެއީ އަގުހުރި ޤައުމީ ވަސީލަތެއް 
އެބައިމީހުންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާއި އަމިއްލަވަންތަކަން 
އެއީ  ހަމައެއާއެކު  ކަމުގައެވެ.  ބަހާއެއް  ރަމްޒުކޮށްދޭ 
ތަޢުލީމާއި  ގުޅުންތަކާއި  އިޖުތިމާޢީ  ގުޅުންތަކާއި  ޢާއިލީ 
އަޅުކަންފަދަ ކަންކަމުގައި ހަގީގީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ގެނެސްދޭ 
އިހުސާސްތަކާއި  އެމީހާގެ  އަދި  ކަމުގައެވެ.  އެއްޗެއް 
އިސް  މައިންބަފައިންނާއި  ބައެއްގެ  އެ  ޝުޢޫރުތައް 
ކަމުގައެވެ. ސަވާރީއެއް  އުފުލައިދޭ  ރައްވެހިންނަށް 

ގޮތުގައި  ނެތް  ޝައްކެއް  އެއްވެސް  އެހެންކަމުން 

ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްގެން ނުކުންނަ ކުއްޖަކު 
އަމާން  ކަނޑުގައި،  ފަދަ  ދެންނެވި  މި  ޖެހޭނީ  ވާން 
އޮމާން ކަމާއެކު އޮޑި ދުއްވާލެވޭ ކުޅަދާނަ މާލިމީއަކަށެވެ. 

ކިޔަވައިގެން ނުކުތުމަށް ފަހު، އެ ކުއްޖަކު އެ ފޯރުކޮށްދޭ 
މާދަރީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ފަސޭހަކަމާއެކު  ޚިދުމަތެއް 
އޮތުމަށް  ދެމި  ބަސް  ވުމަކީ  ބަހަށް  ގާތް  އެންމެ  ބަހަކީ 
ދިރާސާތައް  އެހެނީ  ފިޔަވަޅެކެވެ.  ހަރުދަނާ  ވަރަށް  އެޅޭ 
ބުނާ ގޮތުން އެ ބަހެއްގެ މައްޗަށް އެހެން ބަހަކަށް ވެރިވެ 
ފެންވަރު  ބަހުގެ  މާދަރީ  ފަސޭހަވާނީ  އެންމެ  ގަތުމަށް، 
މާދަރީ  ކުރުމަށް  މުއާޞަލާތުތައް  ކުރާ  ބަހުން  ދަށްވެ، 
ތެރެއިންނެވެ.  ބައެއްގެ  ދެކޭ  ކަމަށް  ނުކުޅެދޭ  ބަސް 
އެހެންކަމުން މިކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

ކުރާ  އުޖާލާ  ކުރިމަގު  މީހާގެ  ތަޢުލީމަކީ  މަތީ 
ތަފާތު  އަލިކަން  ދަންމަރުގެ  އެ  ދަންމަރެެކެވެ. 
ކުރަމުންނެވެ.  ދާނީ  މީހަކަށް  އެ  މައިދާންތަކުގައި 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީން

ޒީނާ ޤާސިމް

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. އަހަރީ ދުވަސް 2022 -  އުސްއަލިތައް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. 

''ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދީން ރަނގަޅު ޮގތުގައި 
ތަރުބިއްޔަތުޮކށް މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެވުމަކީ 

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ.'' –ޒީނާ ޤާސިމް-

ޙާޞިލު  ތައުލީމު  ސްކޫލުން  އަމީނިއްޔާ 
ދަރިވަރުން  ޤާސިމް  ޒީނާ  ކުރެއްވުމަށްފަހު، 
ބިނާކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ 1991 
ޓީޗަރ  އޮފް  އިންސިޓިއުޓް  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ 
އިންގްލިޝް  އިން،  )އައި.ޓީ.އީ.(  އެޑިޔުކޭޝަން 
މީޑިއަމުން ޕްރައިމަރީ ޓީޗީން ހެއްދެވުމަށް ފަހު އެވެ. 
އައ.ިޓީ.އީ.ގެ  ގޮތުގައި  ކުރައްވާ  ޤަަބޫލު  ޒީނާ 
ކުރެއްވުމުގެ  ބިނާ  މީހުން  އޭނާ  ތަމްރީނަކީ 
އިތުރަށް،  ވެންނެވުމުގެ   ތެރެއަށް  މަސައްކަތުގެ 
މީހާގެ  ބައިތަކަށް  ހުރި  ކުރިއަށް  ހަޔާތުގެ 
އެވެ. ބިންގާ  އަސާސީ  ލޯހުޅުވާލަދިން 

 
އޭނާ  އުޅުއްވުމަށްފަހު،  ކިޔަވައިދެއްވުމުގައި 
އިތުރު  ޖެއްސެވީ  މިސްރާބު  ވެސް   އަނެއްކާ 
ތަމްރީން ހޯއްދެވުމަށެވެ. ސްރީލަންކާގެ ނޭޝަނަލް 
ޑިޕްލޮމާ  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  އިންސިޓިއުޓް 
ޙާޞިލު ކުރެއްވުމަށްފަހު މޮނާޝް ޔުނިވަރސިޓީން 
ޙާޞިލު  ޑިގްރީ  އާރޓްސްއިން  އޮފް  ބެޗިލަރ 
ވަނީ  އޭނާ  ފަހުން  އޭގެ  އަދި  އެވެ.  ކުރެއްވި 
ޔުނިވަރސިޓީ  އޯޕަން  ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް 
ކުރައްވައިފައެވެ.  ޙާޞިލު  މެލޭޝިޔާއިން 

ސްކޫލްގައި  މަޖީދިއްޔާ  ސްކޫލާއި  އަމީނިއްޔާ 
ފެއްޓި  ކިޔަވައިދޭން  މަސްހުނިކޮށް  ޖިންސު  ދެ 
އެއް  ސްކޫލްގައި  މަޖީދިއްޔާ  ޒީނާއަކީ  އިރު، 
އެވެ.  މޭސްތިރިޔާ  އެއް  ބެލެހެއްޓެވި  ދަންފަޅި 
ޕްރިންސިޕަލް  ޑެޕިއުޓީ  މަޖީދިއްޔާގެ  ވަނީ  އޭނާ 
އެކްޓިން  ސްކޫލްގެ  ދަރުމަވަންތަ  ކަމާއި 
ދާއިރާ  އެ  ކުރައްވައިފައެވެ.  ޕްރިންސިޕަލްކަން 
އިންޓަނޭޝަނަލް  ބިލަބޮންގް  ނިންމަވާލެއްވީ 
ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

 
މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 26 އަހަރު 
ހޭދަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާ މިއަދު ހަވާލުވެފައި 
ވަނީ، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގައި ދައުލަތުން 
ބަލަހައްޓާ ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް އެ ކުދިންނަކީ 
ރަނގަޅު އަދި ހެޔޮ ލަފާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ބުރަ 
އެ  އޭނާ  އެވެ.  މަސައްކަތާ  ބޮޑު  ޒިންމާ  އަދި 
ހަވާލުވެ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ބޮޑު  ޒިންމާ  އަދި  ބުރަ 
ހަގީގަތުގައި،  ގާބިލުކަން  ގެންދިމުގެ  ކުރިއަށް 
އޭނާ  އެވެ.  އައި.ޓީ.އީ.  ތަނަކީ  ލިބުނު 
ފަޚުރުވެރިވެއެވެ.  އެފަރާތްތަކަށް  ވެސް  އަބަދު 

27 ނޮވެމްބަރ އިން 10 ޑިސެމްބަރ -  ޓާރމ2ް، ފަހު   

          އިމްތިހާނުގެ ދުވަސްތައް

11 - 22 ޑިސެމްބަރ -– އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާތައް

          ސާފުކުރުން

25 ޑިސެމްބަރ -  އަހަރު ނިމޭ ޗުއްޓީ ފެށުން

އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނބިދަރީން ކާން ބޭނުން ކުރާ ތަކެއްޗާއި، އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެއްޗަކީ. هللا  ހުއްދަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ހޯދާ ތަކެތި ކަމުގައި ވުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.- ހުކުރު ޚުތުބާ: 4 ނޮވެންބަރު 2022 


