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ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް

ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސް ނުވަތަ ދަރިވަރުންގެ 

އެހީތަކާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް،2006 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައީ 

ޚިދުމަތުގައި ޑިރެކްޓަރަކާއި އެއް މުވައްޒަފަކާއެކު އޭރުގެ 

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ. 

ދަރިވަރުންނަށް  ފުރަތަމަ  ސެކްޝަނުން  މި 

ނަމުގައި  ގެ  އައި.ކިޔު.ވެބް  ޚިދުމަތްތަކަކީ  ދެވުނު 

ޚިދުމަތާއި،  ޕޯރޓަލްގެ  ބޭނުންކުރާ  ދަރިވަރުން 

ތަކުގައި  އާރް.ވީ.ޓީ.ސީ.  އަދި  ކެރިއަގައިޑެންސް 

ދޫކުރުމެވެ.  ޕޮކެޓްމަނީ  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވަމުންދާ 

2011 ގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އާދެ  ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް، 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވުމުން ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓުގެ 

މިގޮތުން؛  ދިޔައެވެ.  ފުޅާވެގެން  ޚިދުމަތްތައްވެސް 

ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭ ޑާޓާބޭސްއާއި ގުޅިގެން 

ޕޯރޓަލްތައް  މުހިއްމު  ބޭނުންކުރާ  ކިޔެވުމަށް  ދަރިވަރުން 

ތައްޔާރުކުރުމާއި އެމްބަސީތަކާއި ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ 

ހިންގުމެވެ. ޕްރޮގްރާމްތައް  އެކްސްޗޭންޖް  ގުޅިގެން 

2018 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ގެނެވުނު 

އިސްވެރިޔަކަށް   އެންމެ  ސެކްޝަންގެ  މި  ބަދަލާއިއެކު 

މިސެކްޝަނުން  އައްޔަނުކޮށް  ޢަމީދެއް  ދަރިވަރުންގެ 

ކުރެވުނެވެ. އިތުރު  ޚިދުމަތްތައް  ދަރިވަރުންނަށްދޭ 

މިގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ފުޅާ ކުރި ޚިދުމަތްތަކަކީ، އަލަށް 

ޔުނިވަރސިޓީ  ދަރިވަރުންނަށް  ގުޅޭ  ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

މާހައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

ވޯރކްޝޮޕް  ދަރިވަރުންނަށް  މަހަކު  ކޮންމެ  ހިންގުން، 

ހެދުން،  ކާރޑު  އައި.ޑީ.  ދަރިވަރުންގެ  ހިންގުން، 

ކައުންސިލިން  ދިނުން،  ސްކޮލަރޝިޕް  ދަރިވަރުންގެ 

ދިނުން، ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާނެ މަގު ދައްކައި ދިނުން، 

ދަރިވަރުންނަށް  ހިންގުން،  ޕްރޮގްރާމް  އެކްސްޗޭންޖް 

ދަރިވަރުންގެ  ދިނުން،  ހަމަޖައްސައި  ޖާގަ  ދަނާލުުން 

އެލަމްނައި  އަދި  އެހީތެރިވުން  ހިންގުމުގައި  ޖަމިއްޔާ 

ހިމެނެއެވެ. އެހީތެރިވުން  ހިންގުމަށް  އެކުލަވާލައި 

އަމާޒަކީ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެހީތަކާބެހޭ  ދަރިވަރުންގެ 

ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވަމުންދާ  މިޔުނިވަރސިޓީގައި 

ޔުނިވަރސިޓީން  ފަހިކޮށް  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  ލިބޭ 

ދަރިވަރުންނަކީ  ނިކުންނަ  ހާޞިލްކޮށްގެން  ތަޢުލީމް 

ހެދުމެވެ. ބަޔަކަށް  ބޭނުންތެރި  މުޖުތަމަޢުއަށް 

ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ސަޢީދާ )ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް(

ޒަމާނަށް މިއަންނަ ހަލުވި ބަދަލާއެކު އިންފޮމޭޝަން އެންޑް 
ދާއިރާވެސް  )އައި.ސީ.ޓީ.(  ޓެކްނޮލޮޖީ  ކޮމިއުނިކޭޝަން 
އަދުގެ  ގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަރާގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިވަނީ 
ދުނިޔޭގައި މަތީ ފަންތިތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ 
ލޯހުޅުވި  ތަކަށް  ފަލްސަފާ  ޤަރުނުގެ  ވިހިވަނަ  ދަރިވަރުން 
ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގެ  ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭ  އަހުލުވެރިވުމަކީ  
ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ވެސް މިފަދަ ބަދަލުތަކަށް ދަރިވަރުން 
އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޮޑެތި އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ.

އެކަމުގެ  ހޭލާފާވުމަކީ  ނަފްސް  ދާއިރާއަށް  އައި.ސީ.ޓީ. 
މަސައްކަތުގެ  އާއި  އުގެނެމުންދާއިރު  ދަރިވަރުން  މަންފާ 
ލިބެމުންދާނެ  ގޮތަކުން  އެތައް  މައިދާނުގައިވެސް 
ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާއަދާކުރާއިރު އަމިއްލަ ނަފްސަށް 
އަމިއްލަ  ބަރޯސާނުވެ  މީހުންނަށް  އެހެން  އިތުބާރުލިބި 
މީހުންގެ  އެހެން  ތަނުގެ  އަދާކުރެވުމާއި  ޒިންމާތައް 
މިހުރިހާ  ކަމެކެވެ.  ލބެމުންދާނެ  އިޙްތިރާމް  ޤަދަރާއި 
އުގެނެމުން  ތަޢުލީމް  މަތީ  ދަރިވަރުން  ސަބަބަށްޓަކައި 
އަހުލުވެރިވުމަކީ  ލޯހުޅުވި  އައި.ސީ.ޓީއަށް  ދާއިރު 
ވެއެވެ. ކަމެއްކަމުގައި  ބޭނުންތެރި  ވެސް  ވަރަށް 

އެންމެ  ދަރިވަރުންނަށް  ދައުރުގައި  ޔުނިވަރސިޓީ 
ޚާއްޞަކޮށް  ދަރިވަރުންނަށް  އެތަނެއްގައި  މުހިއްމުވާނީ 
ރަނގަޅުގޮތުގައި  ބޭނުން  ޕޯޓަލްތަކުގެ  އެކިއެކި  ހުންނަ 
ކުރެވިފާވަނީ  ތައްޔާރު  ޕޯޓަލްތައް  މިފަދަ  ހިފުމެވެ. 
ގިނަ  މުހިންމު  ބޭނުންވާ  އުނގެނުމަށް  ދަރިވަރުންގެ 

މަޤުޞަދުގައެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އަވަހަށް  މަޢުލޫމާތުތައް 
ހާސިލްކުރަމުންދާއިރު  ތަޢުލީމް  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާއި  އެކިއެކި  ދަރިވަރުންނަށް 
އީމެއިލްއަކީ  ދަރިވަރުންގެ  ބޭނުންކުރާ  މުޢާމަލާތުކުރުމަށް 
ކުރާ  މުޢާމަލާތު  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  ދަރިވަރުންނާއި 
ބަލައި  އީމެއިލް  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މޭސްތިރިއެވެ. 
ޗެކްކުރުމަކީ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅޭ ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ 
ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތާޒާ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން ދާނެކަމެކެވެ.

ފެށުމަށްފަހު  ކިޔެވުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވީމާ، 
ވާޖިބަކަށް  އެއް  މުހިއްމު  އެންމެ  ދަރިވަރުންގެ 
ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ވަސީލަތްތަކުގެ  މިފަދަ  ވާންވާނީ 
ދަސްވެނިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއިން  އަދި  އެލިބިގަތުމެވެ. 
ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  ދަރިވަރުންވާންވާނީ 
އަންނަމުންދާ  އެތަކެއްޗަށް  އަދި  އެނގޭ  ބޭނުންކުރަން 
ކަމުގައެވެ. ދަރިވަރުންތަކެއް  ހޭލުންތެރި  ބަދަލުތަކަށް 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީން

ޢަބްދުއްނާޝިރު މުޙައްމަދު

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

ފަހި އެމް.އެން.ޔޫ. 
އެމް.އެން.ޔޫ.ގެ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ތެރެއަށް

އެމް.އެން.ޔޫ. ފޭސްބުކް

''ޢިލްމު ޯހދަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ 
ނަޒަރުގައި ތަޖުރިބާ މުއްސަނދިވުމަށް ޮއތް 

އެންމެ ރަނގަޅު މަގެވެ.'' –ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު-

 1992 ދެކޭގޮތުގައި  މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްނާޞިރު 
ވަނަ އަހަރު މުދައްރިސުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 
ފުރިހަމަ ކުރި ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގ ކޯހަކީ  އޭނާގެ 
އެންމެ  ތަޖުރިބާކުރި  އަދި  ބަދަލުކޮށްލި  ޙަޔާތް 
ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ތަމްރީނެވެ.  ގަދަ  ނުފޫޒު 
އުފައްދައިދިން  ލޯތްބެއް  ޚިލާފު  އާދަޔާ  ފަންނަށް 
ރަށުގެ  ގެނުވި،  ހީވާގިކަން  ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
އިސްބައިވެރިއެއްގެ  ޙަރަކާތްތަކުގެ  އިޖުތިމާޢީ 
ޢަބްދުއްނާޞިރުގެ  އަދާކުރުމަށް  ދައުރު 
ތަމްރީނެވެ.  ހޭނުވި  ޖިސްމު  އަދި  ނަފްސް 
ސްކޫލު  އަދި  ލީޑަރަކަށް  އިޖުތިމާޢީ  ރަށުގެ 
ސަބަބެވެ. ކުރުވި  މެދުވެރި  ވުމަށް  ލީޑަރަކަށް 

ޢަބްދުއްނާޞިރު  ތަމްރީނާއެކު  މިކާމިޔާބު 
ކުރިއަރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  މަސައްކަތުގައި 
ސްކޫލުގެ  މާފުށީ  އޭނާއަކީ  މިހާރު  މިގޮތުން 
މީގެއިތުރުން  އަދި  އެވެ.  ޕްރިންސިޕަލް 
މާފުށީގެ  އުފަންރަށް  ޢަބްދުއްނާޞިރުގެ 
ދެމިހުރި  ކުރުމުގާ  މަސައްކަތް  އިޖުތިމާޢީ 
ދަރިއެކެވެ. ލޯބިވާ  ފަސްގަނޑުދެކެ  އުފަން 

ޖަމާޢަތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢަބްދުއްނާޞިރު 
ދަސްވި  މުއްދަތުން  އަހަރުގެ   30 ހޭދަކުރި 
އަށަގެން  ހުނަރާއި  ލިބުނު  ފިލާވަޅުތަކާއި 
އެއް  ގުޅިގެން  ގިނަގުނައެވެ.  ސިފަތައް 
ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްކަތް  އަމާޒަކަށް 
ކެތްތެރިކަން ލިބި ހިއްވަރު ގަދަވެ، ފަންނުވެރިކަން 
ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ. އޭނާ  ކުރިއަރާދިޔަކަމަށް 

ކިޔެވުން  މުއްދަތުގައި  ހޭދަކުރި  ޚިދުމަތުގައި 
ކޮންމެހެން  ގެންދިއުމަކީ  ކުރިއަށް  ހުއްޓާނުލާ 
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމީ ޢަބްދުއްނާޞިރުއަށް ދަސްވި 
މުއްދަތުގެ  މި  ކަމުން  އެހެން  ފިލާވަޅެކެވެ. 
މެނޭޖްމަންޓް،  ސްކޫލް  އިން  ޑިޕްލޮމާ  ތެރޭގައި، 
އެޑިޔުކޭޝަން  ޑިޕްލޮމާއިން  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް 
އަދި މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުރިއެވެ.  ފުރިހަމަ  އިން  ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ 
އަކީ  ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި 
ޢަބްދުއްނާޞިރުގެ ޝަހުސު ބިނާވެ ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ 
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ބަހާކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަ ކުރަނީ 
ތަކަށްޓަކައެވެ. ސަބަބު  ބައިވަރު  އިސްވެދިޔަ 

01 ޖަނަވަރީ -– މީލާދީ އައު އަހަރު

15 ޖެނުއަރީ -  އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނިންމާ 

ނިކުތުން

ތިޔަބައި މީހުން އެއބަނޑު އެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުމާއި، އިސްލާމީ އުހުވަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާށެވެ! ނަފްރަތާއި، ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ މަގުން އެއްކިބާވާށެވެ. - ހުކުރު ޚުތުބާ: 9 ޑިސެމްބަރ 


