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ިޗާންސެލަރެގިޚ ތާބުި

ި

ُ ިالَحْمد ُިفَاهلل ُ ިالَسماََواتُ ިَرب  ُިَوَرب  ُ ިوَُ،ُُاألَْرض  ْينُިَرب  ياَءُ ިلَه ُިوَُ،ُالعَالَم  ْبر  ْيزُ ިَواألَرضިالَسماََواتُ ިف يިالك  ި.ިالحكيمިوه والعَز 

ْختَارިالنَب  يިَعلىިَوَسََلًماިَوَصََلةًُިهللިَحْمدًا حمةިالم  ْهدَاةިَوالرَّ َراجިالم  ن ْيرިوالس   ި.الم 

ި

ި)ކޮވ ޑިްި ދުނ ޔޭގައ ވެސްިކޮރޯނާިވައ ރަސް (ގެިނުރައްކާތެރ ކަމުގެިަބލ މަޑުކަނ19ިްއަޅުގަނޑުމެންިގ ރާކުރަމުންިމ ދާިދުވަސްތަކަކީ،ިމުޅި 

ަބލ މަ ޑުކަމުގެިދުވަސްވަރުިގ ރާކުރަމުންދާއ ރުިއަޅުގަނޑުމެންިދަރ ވަރުންގެިކ ޔެވުމަށްވަނީިހުރަސްތަކެއްިފެތުރ ފައ ވާިދުވަސްތަކެކެވެ.ިމި 

އެޅ ފައެވެ.ިމ ކަމުގެިއަސަރުިއަޅުގަނޑުމެންިއެންމެންނަށްވަނީިތަހައްމަލްކުރަންިޖެހ ފައެވެ.ި

ހުރ ހާިގޮތަކު ދަނޑ ވަޅުގައި  ވަނީިމަޑުޖެހ ފައެވެ.ިމި  ންވެސްިއަޅުގަނޑުމެންޖެހޭނީިކެތްތެރ ކަމާއ އެކު،ިކަންކަމާިޔުނ ވަރސ ޓީގެިދުވެލި 

ކުރ އަށްގެންދާންިޖެހެއެވެ.ިމ  ކުރަންޖެހ ފައ ވާިމަސައްކަތްތައްިހުއްޓުމެއްނެތި  ގޮތުންިކުރ މަތ ލާށެވެ.ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިތަރައްޤީއަށްޓަކައި 

ިވ ސްނުން ިމަރުހަލާގައ " ި"ބ ނާކުރުމުގެ ިކުރ މަތ ވެފައ ވާ ިމަރުހަލާއަކީޔުނ ވަރސ ޓީއަށް ިބ ނާކުރުމުގެ ިޖެހެއެވެ. ިޢަމަލުކުރަން ިއެކު ،ތެރ ކަމާ

 ލާއެކެވެ.ިޙައެތަކެއްިއަހަރުތަކެއްިއެކަމާިއުޅެންޖެހ ފައ ވާިމަރް

އެހާޮބޑެވެ.ިނަމަވެސިްިޔުނ ވަރސ ޓީިޤާއ މްިކުރަންޖެހެނީިއެންމެިއ މާރާތެއްގައެއްިނޫނެވެ.ިމ ގޮތުންިަބލާއ ރުިދ މާވެފައ ވާިދަތ ތައްވެސިްި

މެދުި އަދި  ދެކުނުގައި  ބ ންއޮތްތަނަށްިއަޅުގަނޑުމެންިނ ކުންނަންިޖެހެއެވެ.ިރާއްޖޭގެިއުތުރާއި  ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިވުޖޫދުވުންިދަމަހައްޓައި 

އަޅުގަނޑުމެންިސަމާލުކަންދޭންިޖެހ ފައ ވާިސަރަޙައްދުތައްިއެބައޮތެވެ.ިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިހ ޔާ ވަހ ކަމުގެިދަށުގައި ރާއްޖޭތެރޭގައި 

ިއްިޤާއ މްިކުރެވ ދާނެއެވެ.ިިމެޤާއ މްިކުރެވ ދާނެިތަފާތުިމުއައްސަސާތައްިބައ ވަރެވެ.ިމ ގޮތުންިޔުނ ވަރސ ޓީއާިގުޅ ފައ ވާިސްކޫލްިސ ސްޓަ

އެއީިމަޑުޖައްސާލައ ގެންވާންިއޮތްކަމެއްިނޫނެވެ.ި ތަރައްޤީއާއ ިކުރ އެރުމުގެިދުވެލި 
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ިަވއ ސްިޗާންސެލަރެގިޚ ތާބު

ިި ކޮވ ޑ2020ިިްފާއ ތުވ  ގެނުވި  ހުއްޓުމަށްކަށްި ދުޔ ޔެި އަހަރަކީ،ިމުޅި  ގޮތުގައ 19ި-ވަނަި އަހަރެއްގެި ތަދުމަޑުކަމުގެި ަބލ މަޑުކަމާއި  ގެި

މާ މާލީ،ިއަދި  މުއައްސަސާތަކަށްި ހުރ ހާި ޚ ދުމަތްދޭި އަހަރެކެވެ.ިރާއްޖޭގައި  ދ ޔިަިސ ފަވެގެންދ ޔަި ކުރ މަތ ވެގެންި ގޮންޖެހުންތަކާި އްދީި

ކޮވ ޓް ކުރ މަތ ވެގެންދ ޔައެވެ.ި ގޮންޖެހުންތަކެއްި އެތައްި މ ފަދަި ޔުނ ވަރސ ޓީއާވެސްި އ ސްލާމީި ރާއްޖޭގެި ދ ވެހި  ގ19ިެ-އަހަރެކެވެ.ި

ފ ޔަވަޅުގެިދަށުން ސަރުކާރުންިއެޅުއްވި  ޤައުމުި]ލޮކްޑައުން[ިި،ނުރައްކާތެރ ކަމުންިއަރައ ގަތުމަށްޓަކައި  15ިކުރެއްވުމާިވ ދ ގެން،ިި މުޅި 

އ ންިފެށ ގެންިތ ންިމަސްިދުވަސްިވަންދެންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކ ޔަވައ ދ ނުންިމެދުކަޑާލަންިޖެހުނެވެ.ިއެހެންިނަމަވެސް،2020ިިިމާރ ޗިުި

ަބއެއްިމުއަ މުއްދަތުގައ ،ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއ ދާރީިމަސައްކަތްތައް،ިއޮންލައ ންކޮށްިއަދި  އްޒަފުންިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިނުކުންނަވައ ގެންިމި 

ިހ ތްވަރާއެކުިޛ ންމާިއަދާކޮށްފައ ވަނީިޝުކުރުވެރ ވުންިޙައްޤުިދަރަޖައަކަށެވެ.

ިި

އޮންނަށްިޖެހުމަކީ،ިދަރ ވަރުންނަށްވެސްިފޫނުބެއްދޭނެިވަރުގެިގެއްލުމަކާިކުރ މަތ ލާނިްި ޖެހޭިޔުނ ވަރ ސީޓ ގެިކ ޔަވައ ދ ނުންިމެދުކެޑުފައި 

މުގެިއ ޙުސާސް،ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމެނޭޖުމަންޓަށްިކުރެވުނުިހ ނދު،ިދަރ ވަރުންގެިގާތަށްިކުލާސްރޫމުިގެންދ ޔުމުގެިތަޞައްވުރެއްިކަމެއްކަ

ހަމަޖައްސައ ލުމުގެިހެޔޮިތަ އުފީޤުިއެކުލަވައ ލެވ ،ިއ ންޓަރނެޓްިމެދުވެރ ކޮށްިކ ޔަވައ ދ ނުމުގެިއ ންތ ޒާމުތައްިކުރުިމުއްދަތެއްގެިތެރޭގައި 

ހަމައެހެންމެ،ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއެކެޑެމ ކް،ިރ ސާރޗްިިهللاމާތް އެކަލާނގެއަށްިޙަމްދުކޮށްިޝުކުރުިދަންނަވަމެވެ.ިއަދި  ދެއްވ ކަމަށްޓަކައި 

ުބރަިމަސައްކަތުންި،ُُއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން މުއައްޒަފުންގެިއެއްާބރުލުމާއި  ސްޓޫޑަންިއެފެއަރޒްގެިއ ސްވެރީންނާއި  އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވުިއަދި 

ދެ ގެންދެވުނީިއަހަރުގެި ކާމ ޔާުބކަމާއެކުި މަސައްކަތްތައްި އ މްތީޙާނުކުރުމުގެި ކ ޔަވައ ދ ނުމާއި  ދަރ ވަރުންނަށްި ސެމ ސްޓަރގައި  ި

ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިލާރނ ންގިމެނޭޖުމަންޓްިސ ސްޓަމްި)އެލް.އެމް.އެސް(ިމެދުވެރ ކޮށް،ިއޮންލައ ންިއޮޅ ތަކުގައެވެ.

ިި

ތ ބެންޖެހުމުގެިސަަބބުންިިކޮވ ޑްގެިޙާލަތުން،ިއަރައ ގަނެވޭނޭިއ ންތ ޒާ ދަރ ވަރުންގެިގްރެޖުއޭޝަނ2019ިިިްރެއްގައި  އަހަރުިދަސްވެނ ވި 

މަޖްލ ސުންި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ޯބރޑުންނާއި  އެކެޑެމ ކްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ސެޓްފ ކެޓްތައްި ލަސްވަމުންދާތީ،ި ބޭއްވުންި ޙަފްލާި

ސެޓްފ ކެ ި މަތީން،ި އެދުމުގެި ދަރ ވަރުންގެި އެި އެއްވެސިްިތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހު،ި ޙަވާލުކުރެވ ގެންދ ޔައީި ދަރ ވަރުންނާި ޓްތައްި

ިރަސްމ އްޔާތަކާނުލައެވެ.

ި
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އ ތުރުި ރާއްޖޭގެި މަތީން،ި އެއްގޮތްވާގޮތުގެި ޕްލޭނާި އުފެއްދުމުގެި ކެމްޕަސްތައްި އ ތުރުި ި ހަރުދަނާކޮށްި ދުވެލި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ޤާއ މު ސެންޓަރުތައްި ލާރނ ންގި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ކޯސްތައްިސަރަޙައްދުތަކެއްގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ސެންޓަރުތަކުގައި  އެި ކޮށްި

މ ގޮތުން ހަމަޖެއްސުނެވެ.ި އ ންތ ޒާމުތައްި ُُކ ޔަވައ ދ ނުމުގެި އޮތުޅުި، އައްޑުި ޅ.ނައ ފަރާއ ،ި އ ތުރުންި ފޮނަދޫގެި ލ.ި ފޯއްމުލަކާއ ،ި ޏ.ި

ޔުނ ވަރސ ޓީގެިލާރނ ންިސެންޓަރުތައްިޤާއ  ރ.ިހުޅުދުއްފާރުގައި  ހދ.ިހަނ މާދުއާއި  ިމުކުރެވ ގެންިދ ޔައެވެ.މީދުއާއި 

ި

ކޮންމެިއަހަރަކުިއެއްފަި ޢ ލްމީިަބޙުޘުތަކާއ ،ިދ ރާސާތަކަށްިމަގުފަހ ކުރުމުގެިމަޤްޞަދުގައި  ހަރުިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގައި 

މަހާސ ންތާިބޭއްވ ފައ  އަހަރުިމި  އަހަރުވެސްިބޭއްވ ފައ ވެއެވެ.ިމި  ވަނީިއ ންތ ޒާމުކުރެވޭިބައ ނަލްއަޤްވާމީިޢ ލްމީިމަހާސ ންތާ،ިފާއ ތުވި 

މަހާިސ ންތާގައ ވެސްިއެހެނ ހެންިއަހަރުތަކޭިއެއްފަދައ ން.ިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ިއޮންލައ ންިއޮޅ އެއްކަމުގައ ވާި]ޒޫމް[ިމެދުވެރ ކޮށެވެ.ިމި 

ާބޙ ޘުންގެިޢ ލްމީިހޯދުންތައްިހުށަހެޅ ގެންދ ޔައެ ފާހަގަކޮށްލެވޭިޕްރޮފެސަރުންނާއި  ބައ ނަލްއަޤްވާމީިފެންވަރުގައި  ިވެ.ިލެކްޗަރާރުންނާއި 

ި

ޤާބ ލ އްޔަތުި ޢ ލްމީި ކ ާބގައި  ދަރ ވަރުންގެި ކ ޔަވަމުންދާި ޔުނ ވަރސ ޓީގައި  އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ސ ލްސ ލާއަކީ،ި ޢ ލްމީި މި 

ހުޅުވައ ލެވޭިތަނަ ފ ކުރުިމ ޞްރާުބކުރުމަށްޓަކައި  އައުިހޯދުންތަކާިދ މާއަށްިދަރ ވަރުންގެިވ ސްނުމާއި  ދ ރާސާކުރުމާއި  ިިވަސްިއ ތުރުކުރުމާއި 

މަހާސ ންތާގެިސަަބބުން،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަސ ޓީގެިތަޢާރަފުިދުނ ޔޭގެިތަފާތުިބައްރުތަކާިހަމައަ ށްިޢ ލްމީިމައ ދާނެކެވެ.ިމި 

ިވާސ ލުވެގެންިދ ޔައެވެ.

ިި

ޢަމަލީި ވާސ ލުވުމުގެި މަޤްޞަދަށްި މަތ ވެރި  އުފެއްދެވުމުގެި ސަރުކާރުންި ޔުނ ވަރސ ޓީި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

އަހަރުވެސްިފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.ިޔުނ ވަރސ ޓ ގެިމަސްއޫލ އްޔަތުިއަދާކުރު ފާއ ތުވި  މުގައ ިމަސައްކަތްތައްކުރެވ ގެންދ ޔަިއަހަރެއްގެިގޮތުގައި 

އެހީތެރ ކަ ކޮވ ޑްއެންމެޮބޑުި ސަރުކާރުންނެވެ.ި ދ ވެހި  ލ ބ ގެންދ ޔައީި އެތައ19ިް-މެއްި ކުރ މަތ ވި  ސަރުކާރަށްި ދ ވެހ ި އާވ ދ ގެންި

އެއްވެސްި އަޅައ ލުމަށްި އެހީތެރ ކަމާއި  ގެންދަވާި ދެއްވަމުންި ޔުނ ވަސ ޓީއަށްި ސަރުކާރުންި ދަތ ތަކާއެކުގައ މެ،ި މާލީި ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ކުރ އަށްިދަނީ،ިމާތްހީނަރުކަމެއްިއައ ސްފައެއްިނުވެއެި ހުއްޓުމެއްިނެތި  މުއައްސަސާގެިދުވެލި  ގެިވާގ ފުޅާއި هللاވެ.ިއެހެންކަމުން،ިމި 

ފަންނީގޮތުންނެވެ.ިިޔުނ ވަރސ  ސަރުކާރުގެިފުރ ހަމަިއެހީތެރ ކަމާއެކުގައެވެ.ިމާލީގޮތުންނާއި  ޓީގެިރަޙުމަތްފުޅުންނެވެ.ިއެއަށްފަހު،ިދ ވެހި 

މަސްއޫލ އްޔަތުިއަދާކުރުމު ޔުނ ވަރސ ޓީގެިމުއައްޒަފުންނެވެ.ިދައުރާއި  އެންމެިއ ސްިދައުރެއްިއަދާކުރައްވަނީިމި  ޢަމަލީިމައ ދާނުގައި  ގައި 

ހަމަިއެހެންމެ،ިތަޢުލީމީ އ ސްވެރ ންނެވެ.ިއަދި  ސެކްޝަންތައްިހ ންގެވުމާިޙަވާލުވެތ އްެބވި  ސެންޓަރުތަކާއި  ކުއްލ އްޔާތަކާއި  ިއެކ އެކި 
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ުބރައެއް ޮބޑުި އެންމެި އުސްތާިިމައ ދާނުގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި މި  ގެންދަވަނީި ދާއ މީިއުފުއްލަވަމުންި ލެކްޗަރާރުންނެވެ.ި ޛުންނާއި 

ތަޢުރީފެވެ ހުރ ހާިފަރާތްތަކަށްިއަދާކުރަންިޖެހ ފައ ވަނީިވަރަށްިމަތީިދަރަޖައ ގެިޝުކުރާއި  ވަގުތީިއެދުރުންނެވެ.ިމި  ި.ިއުސްތާޛުންނާއި 

އ ސްލާމީިތަޢުލީމުިިިޑުގެިދުޢާއަކީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީނއަޅުގަ ޔުނ ވަރސ ޓީިއައުިއުސްމ ންތަކަށްިވާސ ލުވުމެވެ.ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައި 

ނޫރުިދެވޭިއެންމެިއ ސްިމުއައްސަސާއެއްގެިދައުރުިކާމ ޔާުބކަމާއެކުިއަދާކުރުމުގެިހެޔޮިތައުފީޤުިލ ބ ދެއްވުމެވެ.ިދ ވެހ ރާއްޖެއަށްިޢ ލްމީިި

އަަބ އެންމެިއ ސްިސަފުގައި  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިއަލ ކޮށްދ ނުމުގައި  ދުވެސްިޚ ދުމަތްކުރަމުންިދާިތަޢުލީމީިމުއައްސަސާއެއްގެިގޮތުގައި 

ިޔުނ ވަރސ ޓީިވުމެވެ.

ި

ި
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ިދ ެވހ ރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސ ޓީެގިތާރީޚްި

ިި ވަނަިއަހަރުިއުފެދ ގެންި (1425މުޙައްރަމ1ިިިިުވަނަިއަހަރުި)2004ިިފެްބރުއަރ21ިިިިިީޔުނ ވަރސ ޓީއަކީ،ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީ

ިތަޢު ިމަތީ ިއުފެދުނު، ިވ ދ ގެން ިަބދަލުކުރެއްވުމާ ިޔުނ ވަރސ ޓީއަކަށް ިތަޢުލީމުދެވޭ ިމަތީ ިއ ސްލާމ އްޔާ، ިދ ރާސާތ ލް ިކުއްލ އްޔަތުއް ލީމަށްިދ ޔަ

ަބދަލަކީ ދަރީންނަށް،ިއަމ އްލަިޚާއްޞަިއ ދާރާއެކެވެ.ިމި  ދ ވެހި  ތ ބި  ،ިމަތީިފެންވަރުގެިއ ސްލާމީިތަޢުލީމުިއުނގެނުމަށްިޭބނުންވެފައި 

ތ ެބގެންިތަޢުލީމުިޙާޞ ލުކުރެވޭނެިމަގުިފަހ ކޮށްދެއްވުމުގެިގޮތުންިގެނެވުނުިަބދަލެކެވެ.  ވަޒަނުގައި 

އ ސްލާމ އްޔާއަކީ، ދ ރާސާތ ލްި ކުއްލ އްޔަތުއްި އުފެއްދުންތަކަށްިިިމ ގެނެވުނުަބދަލާއެކު،ި އައުި ދ ރާސާތައްކުރުމާއި  އުނގަންނައ ދ ނުމާއި 

ގޮތުގައ  އ ދާރާއެއްގެި ތަޢުލީމީި ސަމާލުކަމެއްދެވޭި މަތީފެންވަރުގެިިި.ވެގެންދ އައެވެިިޚާއްޞަި މަޤްޞަދަކީ،ި މައ ގަނޑުި ަބދަލުގެި މި 

ޝާމ ިިވ ސްނުންތަކަށް ދީންި އ ސްލާމުި ބޭނުމަކީ،ި ތަނަވަސްކޮށްދ ނުމެވެ.ި ނައްޞުތަކާއ ިފުރުޞަތުި ތަފާތު،ި ލުވެގެންވާގޮތެއްގައި 

ިދީންިރަ ިއ ސްލާމު ިތެރެއ ން ިބ ނާކުރަނ ވި ނނަޒަރ އްޔާތުގެ ިއުފެއްދުންތެރ  ިއަލީގައ  ިއ ރުޝާދުގެ ިތަޢުލީމާއ  ިދީނުގެ ިމާތް ިއެ ިފަހުމުވެ ގަޅަށް

 މުސްލ މުިދަރ ންިތަރުބ ޔަތުިކުރުމެވެ.

ގ ނަިިިިމ ގެނެވުނުިއައުިަބދަލުތަކާއެކު،ިކުއްލ އްޔަތުއް ދަދެއްގެިތަޢުލީމީިޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ޢަދ ރާސާތ ލްިއ ސްލާމ އްޔާއ ންިތަޢާރަފުކުރި 

ޤާނޫނުިކ ޔަވައ ދެވުނެވެ.ިއަި ޝަރީޢާތާއި  ަބހާއ ިއ ސްލާމީިތަރުބ ޔަތާއި  ޢަރަބި  ޑ ގްރީިފެންވަރަށް،ިޤުރްއާނުގެިޢ ލްމާއި  ދި ޑ ޕްލޮމާއާއި 

2015ިިިި މުއައްސަސާއަކީ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައި ވަނަިއަހަރުިރައްޔ ތުންގެިމަޖ ލީހުން ތަޢުލީމީި ފާސްވެގެންިދ ޔަިޤާނޫނެއްގެިދަށުން،ިމި 

ިޢަޤީދާިސާބ ތުކަމާއެކުިދެމެހެއްޓު އ ސްލާމީ މުގެިއެންމެިފުރަތަމަިއުފެދުނުިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީކަމުގައ ވެގެންިދ ޔައީ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައި 

ޢަޒުމުގައ ިއަދުގެިސަރުކާރުންިއެންމެި  އ ސްކަންދޭިކަމެއްގެިގޮތުގައެވެ.މަތ ވެރި 

މްރީނާއި އައ .ޔޫ.އެމްިބ ނާވެގެންވަނީ،ިޙަރަކާތްތެރ ،ިފުޅާިތަޞައްވުރާއ ،ިޢ ލްމީިއަރުތަިހޯދުމުގެިވަރުގަދަިޢަޒުމެއްގެިމައްޗަށެވެ.ިޢ ލްމީތަ

މައްޗަށެވެ ވާޞ ލުވުމުގެި އަމާޒަށްި ޢާއްމުކުރުމުގެި ތަޢުލީމުި އ ސްލާމީި ދ ރާސާތައްކުރުމާއި  ތަފާތުިޢ ލްމީި ދުނ ޔޭގެި ބަދަލުވަމުންދާި ި.

ބޭނުންކުރެވޭނެިމަޢުލޫމާތުތައްިފޯރުކޮށްދ ނުމުގެިމައްޗަށެވެ.  މަސްރަޙުތަކުގައި 

ިި ތަޢުލީމުދ ނުމަށްޓަކައ  ފެންވަރުހުރި  މ ޝަންިކާމ ޔާުބވުންިކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައ ،ިއަދި  ވަނ2015ިިިައައ .ިޔޫ.ިއެމްގެިތަޞައްވުރާއި 

އައުިއީޖާދުތައްިތާޢާރަފުކުރުމުގައެވެ.ިމ ގޮތުން،ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިތަފާތުއަހަރުންފެށ ގެންިޙަރަ ިކާތްތެރ ވަމުންިދަނީ،ިއައުިަބދަލުތަކާއި 

ޤާބ ލުިމުއައްޒަފުން ޔުނ ވަރސ ޓީގެިއ ދާރީިހ ންގުންިހަލުވ ކުރުމަށްޓަކައ ،ިހުނަރުވެރި  ނަށްިކުއްލ އްޔާތައްިހ ންގުންިހަރުދަނާކުރުމަށާއި 

ކުރީގެިކޯސްތައްިމުރާޖަޢާިކުރެވުނެވެ.  ވަޒީފާދ ނުމާއ ިއައުިކޯސްތައްިފަރުމާކުރުމާއި 
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ހުރީިފަސްކުއްލ އް ތ ންިސެންޓަރެވެ.ިއޭގެތެރޭގައ ،ިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަްބލ ކޭޝަންިސެންޓަރާއ ،ިމ ވަގުތު،ިއައ .ޔޫ.އެމްިގައި  ޔާއާއި 

ޑޮކްޓޯރަލްިިިޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓްިސެންޓަރުިހ މެނެއެވެ.ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ި)އެމް.އޭ(ިއަދި  އުދަރެސްިއ ތުރަށްިފުޅާކުރުމަށްޓަކައ ،ިމާސްޓަރސް

 ވ ފައެވެި.)ފީ.އެޗް.ޑީ(ިފެންވަރުގެިކޯސްތައް،ިވަނީިތަޢާރަފްިކުރެ

އަޤްވާމީިފެންވަރުގައ ،ިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ބައ ނަލްި އައ .ިޔޫ.ިއެމް،ިސާބ ތުކަމާއެކުިމަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ،ިޤައުމީިފެންވަރުގައްޔާއި 

އެޑ ޔުކޭޝަންގެި ޤާނޫނާއި  ޝަރީޢާއާއި  ތަރުބ ޔަތާއި  އ ސްލާމީި ޤުރްއާނައި  ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ.ި ދުވަހަކަށްި ދުވަހެއްި ތަޞައްވުރުި

ދެވޭިރޮ ސަމާލުކަމެއްި ޚާއްޞަި ދ ރާސާކުރުމަށްި އުނގަންނައ ދ ނުމާއި  ރޮނގުން،ި ރޮނގުި ބޭނުންތެރި  އަދ ވެސްި ނގުންނާއި 

ދެމ އޮތުމަށެވެި.ިމުއައްސަސާއެއްގެ  ގޮތުގައި 

ި(ލޯގޯ)ިނ ޝާންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއ ސްލާމީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

 

 

 

 

ިނ ޝާނިްި ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިއ ސްލާމީ ިތަމްޘީލުކޮށްދެނީ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިރަމްޒުތައް ިމ  ިހ މެނެއެވެ. ިރަމްޒުތަކެއް ިމުހ އްމުި ިވަރަށް ިގައ  )ލޯގޯ(

ރަމުޒުންި ޤުރްއާންިރަމްޒުކޮށްދޭިކުރެހުމެވެ.ިމި  ޘަޤާފަތެވެ.ިިލޯގޯގެިމެދުގައ ވަނީ،ިކީރ ތި  ތާރީޚާއި  ިއ ސްލާމްދީނާއ ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

ރަމްޒުންިހ ތްވަރުިލ ބ ގެންދަނީ،ިިހޭލުންތެރ ކަމުގެިއަިި،ދޭހަކޮށްދެނީ،ިޢ ލްމާއ  ހަމައެހެންމެ،ިމި  ޤުރްއާންކަމެވެ.ިއަދި  ސާސަކީިކީރ ތި 

ޤުރްއާންގެިރަމްޒުިވަށައ ލެވ ފައ ވާިުބރުިރަމްޒުކޮށްދެނީ،ިމާލޭިހުކުރުިމ ސްކ ތުިމުން ދެމ ތ ުބމަށެވެ.ިކީރ ތި  ނާރެވެ.ިޢ ލްމުިއުނގެނުމުގައި 

ރަމްޒުިތަމްޘީލުކޮށްދެނީ،ިވާރުތަވަމުން ގެތ ފައ ވާިރޯނުފަށްިތަމްޘީލުކޮށްދެނީ،ިމި  އ ސްލާމީިއުއްމަތެވެ.ިއަދި  އ ންސާނީިޙަޟާރަތާއި  އައި 

ރަމްޒުކޮށްދެނީ ވަށައ ގެންވާިތަރި  ނަމޫނާއެވެ.ިއަދި  މަސައްކަތްތެރ ކަމުގެިހުނަރުވެރި  ދ ވެހި  ޤައުމ އްޔަތުގެިވަޙްދަތާއި  އ ސްލާމީިިި،ދ ވެހި 

 އ ސްލާމީިހޭލުންތެރ ކަމެވެ.ިޢަޤީދާއާއ ިއ ސްލާމީިޝަޚްޞ އްޔަތާއ 

ހ މެނޭ އ ސްލާމީިޝަޙްޞ އްޔަތެވެ.ިއެހެންވީމާ،ިލޯގޯގެިކުލައ ގެިގޮތުގައި  ޝާމ ލުވަނީިޤައުމީިއަދި  ިއައ .ޔޫ.އެމްގެިނ ޝާންި)ލޯގޯ(ިގައި 

ހ މެނޭިކުލަތަކުންިކުލައެކެވެ.ިއަދ ިރަންކުލަިރަމްޒުކޮށްދެނީ،ިޢ ލްމުގެިމު ދ ދައ ގައި   ހ އްމުކަމާއ ިއަގުޮބޑުކަމެވެ.ފެހ ކުލައަކީ،ިދ ވެހި 
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ހަތަރުބައަކީ،ިދ ވެހ ރާ އ ސްލާމީިތަރ އެވެ.ިިމި  ރޯނުފަށާއި  ވަށްުބރާއި  ޤުރްއާނާއި  ހ މެނޭިމުހ އްމުިހަތަރުިަބޔަކީ:ިކީރ ތި  އްޖޭގެިލޯގޯގައި 

ބައ ތައްިސ ފަކޮށްދެނީ،ިޔުނ ިިސާސީއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީިފާޅުކޮށްިތަމްޘީލުކޮށްދޭިއަ ވަރސ ޓީގެިމ ޝަންކަމުގައ ވާ،ިބައ ތަކެވެ.ިމި 

ޢ ލްމުިފެތުރުމާއ  ދެމ ތ ުބމުގެިހ ތްވަރެވެި.،ُއ ސްލާމީިއަގުތަކާއި  އެންމެިއުސްމ ނަށްިވާސ ލުވުމުގައި   ޤައުމީިޚ ދުމަތުގައި 

 އެމްެގިފަލްސަފާި.ޔޫި.އައ 

 ޔުނ ވަރސ ޓީގެިފަލްސަފާިހ މެނ ގެންވަނީ،ިއަލްޢަލަޤުިސޫރަތުގެިފުރަތަމަިފަސްިއާޔަތުގައެވެ.

 

َخلَقَ  الَِّذي  َرب َِك  بِاْسِم  َعلَق   ﴾١﴿ اْقَرأْ  ِمْن  نَساَن  اْْلِ اْْلَْكَرم   ﴾٢﴿ َخلََق  َوَربَُّك  َعلََّم   ﴾٣﴿ اْقَرأْ  الَِّذي 
نَساَن َما لَْم يَْعلَمْ  ﴾٤﴿  بِاْلقَلَمِ   ﴾ ٥﴿  َعلََّم اْْلِ

 

)ހު އެކަލާނގެއީި ކ ޔަވައ ވ ދާޅުވާށެވެ!ި ކަލޭގެފާނުި އ ސްމުފުޅުންި ރަސްކަލާނގެި ހެއްދެވި ކަލޭގެފާނުގެވެރި  ތަކެއްޗެއް(ި ރ ހާި

ވެރި  ކަލޭގެފާނުގެި އަދި  ކ ޔަވައ ވ ދާޅުވާށެވެ!ި ކަލޭގެފާނުި ހެއްދެވ އެވެ.ި އ ންސާނާި އެކަލާނގެި ލޭކޮޅަކުންި ގަނޑުި ރަސްކަލާނގެއެވެ.ި

ރަސްކަލާ އުނގަންނައ ދެއްވި  ލ ޔަންި )ޤަލަމުން(ި އެކަލާނގެއީި ރަސްކަލާނގެއެވެ.ި ދީލަތ ވަންތަި އެންމެި ނގެއެވެ.ިރަސްކަލާނގެއީި

 އ ިދެއްވ އެވެ.ވައ ންސާނާއަށްިއޭނާިނުދަންނަިކަންތައް،ިއެކަލާނގެިއުނގަންނަ

ިި ޚާލ ޤުވަންތަިރަސްކަލާނގެކަމަށްިއީމާންވުމުގެިމަތ ވެރި ،ُُއީهللاއައ .ޔޫ.ިއެމްގެިފަލްސަފާިބ ނާވެގެންވަނީ، ހުރ ހާިތަކެއްޗެއްިހެއްދެވި 

ޝާމ ލުވެގެންވަނީިތައުޙީދުގެިރޫޙެވެ.ިއެހެންވީމާ،ިޢ ލްމުގެިޔުނ ވަރސ ޓީންިދެޢަޤީދާގެިމައްޗަށެވެ.ިއެހެންކަމުނިްި ވޭިތަޢުލީމުގެިތެރޭގައި 

ލެއްވ ،ިމާތް ބ މުގައި  ޤުރްއާނާއ ިސުންނަތެވެ.ިިމި  ޢ ލްމުިބޭނުންކުރުމުގެިތަރަހައަކީ،ިކީރ ތި  هللاިމާތްކުރެއްވ ،ިޚަލީފަތުهللاިމަންހަޖާއި 

އ ސްލާމީިއުއްމަތްިބ ނާކުރުމުގެިމުހ އްމުިމަސްއޫލ އްޔަތެވެި.ގެިޙައ ޘ އްޔަތުންިއަދާކުރަންޖެހޭިމަ ިސްއޫލ އްޔަތަކީ،ިޤައުމާއި 

ި

ި

ި

ި

ި

https://tanzil.net/#96:1
https://tanzil.net/#96:2
https://tanzil.net/#96:3
https://tanzil.net/#96:4
https://tanzil.net/#96:5
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 އެމްެގިމުހ ންމާތު.ޔޫި.އައ 

އެންމެިއ ސްިޔުނ ވަރސ ޓީކަމުގައ ވުން. ޢ ލްމުިފޯރުކޮށްދ ނުމުގައި  އ ސްލާމީިއުންމަތަށްިލާަބހުރި  ިދ ވެހ ޤައުމަށާއި 

ިތަޞައްުވރުިއެމްެގ.ޔޫި.އައ 

އ ިިޢ ލްމީ ފަހ ކޮށްދ ނުމާއ އެކުި ފުރުޞަތުތައްި އުނގެނުމުގެި ފޯރުކޮށްދ ނުމާއ ،ި ތަޢުލީމުި މަތީފެންވަރުގެި ކުރުމާއި  ިތ މާއީޖްދ ރާސާތައްި

ކާމ ޔާބު،ިވަޒަންހަމަިިި،ޤުޅުމުގެިތެރެއ ން،ިޤައުމީ އ ސްލާމީިއުއްމަތުގެިބޭނުންތަކަށްިފެތޭގޮތަށްިދުނ ޔެއާއ ިއާޚ ރަތުގައި  ސަރަހައްދީިއަދި 

ިޝަޚުޞ އްޔަތުތަކެއްިބ ނާކުރުންި

އެންމެިއ ސްިޔުނ ވަރސ ޓީިއެއްކަމުގައ ވުމެވެި. ޢ ލްމުިފޯރުކޮށްދ ނުމުގައި  ޤައުމަށާއ ިއ ސްލާމީިއުއްމަތަށްިފައ ދާހުރި   ދ ވެހި 

 ނ ަވރސ ޓީެގިކޯިެވލ ޔުސްޔު

ިތަޞައްވުރާއ  ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިމަތީން ިއުޞޫލުތަކުގެ ިަބޔާންކުރާ ިމ  ިތ ރީގައ  ިމަސައްކަތްކުރަނީ، ިޔުނ ވަރސ ޓީން ިއ ސްލާމީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިމ ޝަން،ިޙަޤީޤަތަކަށްިހެދުމަށެވެި.

 ނަޒާހަތްތެރ ކަންިި •

އަރުތަ •  ފެންވަރާއި 

އުންމަތަށްިޚ ދުމަތްކުރުންި •  ޤައުމަށާއި 

 ދީންވެރ ކަންި •

 ޒ ންމާދާރުވުން •

 އުޚުއްވަތްތެރ ކަންި •

 އަދުލުވެރ ކަން •

ި

ި

ި

ި
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 ޔުނ ަވރސ ޓީެގިއޮނ ަގނޑުި

ިމަޤްޞަދުިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއ ސްލާމީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިި ޚާއްޞަ ފޯރުކޮށްދޭި ތަޢުލީމުި މަތީި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގައި  ޤާއ މުކޮށްި)ހ(ި ހ ނގާނެގޮތުގެި ޔުނ ވަރސ ޓީއެއްި ޔުނ ވަރސ ޓީި އެި

އުސޫލުތައްިކަނޑައެޅުން  ؛އ ޖުރާއާތުތަކާއި 

 

ޘަޤާފަތްިރައްކާތެރ  ކޮށްި)ށ(ިދީނީިއެއްބައ ވަންތަކަމާއ ،ިޤައުމީިވަޙްދަތުގެިގ އުގަނޑުގެިތެރޭގައ ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިތަޢުލީމާއި 

ިއެއްި ިޒ ންމާދާރު، ިތަހުޒީބު، ިލ ބ ފައ ވާ ިތަމްރީނު ިތަޢުލީމާއ  ިޭބނުންވާ ިހޭލުންތެރ ކަމަށް ިތަރައްޤީއަށާއ ، ިޤައުމުގެ ބައ ވަންތަިިދެމެހެއްޓުމަށާއ ،

ި؛އެއްބައެއްވަންތަިދ ވެހ ިދަރ ންތަކެއްިއުފެއްދުންި އަދ 

ކުރ އެރު ވާސ ލުކޮށްި ހަމައަށްި ތަރައްޤީއާި ޤައުމު،ި ފަރުދުންނާއި  އެއްގޮތަށްި)ނ(ި ރޫޙާި ނަޒަރ އްޔާތުގެި އ ސްލާމީި ވުމަށްޓަކައި 

ި؛މަސައްކަތްކުރުން

ތަރައްޤީއަށްިވާސ ލުވާނެިގޮތްތައްިހޯދުންި ރޮނގުންިކުރ އަރައި  ޑ ސ ޕްލ ންތަކުގެިއެކި  އަދި  ި؛)ރ(ިއ ސްލާމީިސައ ންސާއި 

ބ ނާ އުންމަތްި މުސްލ މްި ޤައުމާއި  ދަރ ވަރުންނަކީި ދަސްވެނ ވާި ފަންނުވެރ ި)ބ(ިޔުނ ވަރސ ޓީންި ޤާބ ލުި އަދި  އުފެއްދުންތެރި  ކުރާނެި

ހެދުމަށްިމަސައްކަތްކުރުން.  ބައެއްގެިގޮތުގައި 
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ިޔުނ ަވރސ ޓީިމަޖ ލ ސް

ިޤާނޫނުިނަންަބރު:ިި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއުފެދ ފައ ވަނީ ިމަޖ ލ ސް ިޤާނޫނު"2015/11ިިިޔުނ ވަރސ ޓީ ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިއ ސްލާމީ "ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިވަރސ ޓީިމަޖ ލ ސް"ިއ ންނެވެ.ިގެިތ ންވަނަިާބބުި"ޔުނ 

ލ  މަޖ ލީހަށްި ތަކާއި  މަސްއޫލ އްޔަތުި މަޖ ލީހުގެި ޔުނ ވަރސ ޓީި ާބުބގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީމި  ާބރުތަކާއި  ާބރުތައްިބ ގެންވާި މަޖ ލީހުގެި ގެި

ިި ޔުނ ވަރސ ޓީިމަޖ ލީހަށްިމެމްަބރުިޢައްޔަން މެމްަބރުންގެިޝަރުތުިއެހެންިފަރާތަކަށްިޙަވާލުކުރެވޭނެިހާލަތްތަކާއި  ކުރެވޭނެިގޮތްތަކާއި 

ވެއެވެ. މެމްަބރުންގެިމުއްދަތުިވަރަށްިފުރ ހަމަިއަށްިަބޔާންކޮށްދެއްވާފައި  2020ިިިިިިތަކާއި  ިއަހަރުިވަނީިޔުނ ވަރސ ޓީިމަޖ ލީހުގެިވަނަ

 ޖަލްސާިބާއްވާފައެވެ.ިތޭރަ(ި)13ި

ި:ިޔުނ ވަރސ ޓީިމަޖ ލީހުެގިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކަކީ

• ިި ކަނޑައަޅާިޔުނ ވަރސ ޓީގެ މ ނ ސްޓަރުި ނުވަތަި މަޖ ލީހުންި ޤައުމީި ތަޢުލީމާެބހޭި މަތީި އަދާކުރަންވާނީި މަސްއޫލ އްޔަތުތައްި މަޖ ލީހުގެި

ިއެވަނީ ިަބޔާންކޮށްފައ  ިތ ރީގައ  ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައް ިމަޖ ލީހުގެ ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިގޮތުގެމަތ ންނެވެ. ިއެއްގޮތްވާ  އެވެ.ިމައ ގަނޑުިސ ޔާސަތުތަކާ

ޔުނ ވަރސ ޓީގެިކަންތައްތައްިރާވައ ފަރުމާކޮށްިސ ޔާސަތުތައްިކަނޑައެޅުންހ.ިޔުނ ވަރސ ޓީ ▪  ؛ިިގެިމަޤްޞަދުތައްިހާސ ލުކުރުމަށްޓަކައި 

ޑ ގްރީފަދަިސަނަދުތައްިދ ނުން ▪ ޑ ޕްލޮމާއާއި  ކޯސްތައްިހ ންގައ ،ިސެޓްފ ކެޓާއި   ؛ށ.ިިއެކ އެކި 

 ؛މުވައްޒަފުންިލެއްވުމާއ ިވަކ ކުރުންިނ.ިޔުނ ވަރސ ޓީއަށް ▪

ޤާއ މުކުރުންރ.ިި ▪ ނުވަތަިއެހެންިސަރަޙައްދެއްގައި   ؛ޔުނ ވަރސ ޓީގެިގޮފ ތައްިޔުނ ވަރސ ޓީގެިތެރޭގައި 

ބެލެހެއްޓުންި ▪  ؛ިބ.ިިޔުނ ވަރސ ޓީގެިަބޖެޓްިރާވައި 

ހ ންގުން ▪ ހަދަންޖެހޭިގަވާއ ދުތައްިހަދައި   ؛ޅ.ިިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމަޤްޞަދުތައްިހާސ ލުކުރުމަށްޓަކައި 

ދ ނުންކ.ިިފީތަކާއި  ▪ ދަރަނި  ދަރ ވަރުންނަށްިފައ ސާގެިއެހީއާއި   ؛އަގުތަކާއ ިޖޫރ މަނާތައްިކަނޑައެޅުމާއި 

ތަރައްޤީކުރުން ▪ ހޯދުންތައްިވ ޔަފާރ އަށްޓަކައި  އުފެއްދުންތަކާއި   ؛އ.ިިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއީޖާދުތަކާއި 

ހ ންގުމަށާއ ިދ ރާސާކުރުމަށްިކޮމ ޓީތަ ▪ ޯބޑުތައްިއުފެއްދުންވ.ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކަންތައްތައްިރޭވުމަށާއި   ؛ކާއި 

ތަރައްޤީކުރުން ▪  ؛މ.ިިރާއްޖެއާއ ިރާއްޖޭންިޭބރުގެިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުތަކާިގުޅުންިއުފައްދައި 

ތަރައްޤީކުރުން ▪  ؛ފ.ިިޔުނ ވަރސ ޓީގެިގަވާއ ދުތަކާިއެއްގޮތަށްިމުވައްޒަފުންިކުރ އަރުވައި 

ޝަރީޢާ ▪ ފަހ ވާި ހާސ ލުކުރުމަށްި މަޤްޞަދުތައްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ި އުސޫލުތައްިދ.ި ކުރާނެި މުޢާމަލާތްތައްި ވ ޔަފާރީގެި ހުއްދަކުރާި ި

 ؛ިކަނޑައަޅައ ދ ނުން
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މ ވާިކަންތައްތައްިހ ންގާނެގޮތްިކަނޑައެޅުން:ި ▪  ތ.ިިތ ރީގައި 

 ؛.ިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިވަނުމުގެިއ މްތ ޙާނުތައ1ް •

ދަރ ވަރުންިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިވެއްދުނ2ް •  ؛ިިި.ިދަރ ވަރުންިހޮވުމާއި 

 ؛ރޮގްރާމްތައްިފަރުމާކުރުން.ިތަޢުލީމީިޕ3ް •

ތަރައްޤީކުރުނ4ް •  ؛ި.ިމަންހަޖުިރާވައި 

ސަނަދުިދ ނުނ5ް •  ؛.ިއ މްތ ޙާނުތައްިޭބއްވުމާއި 

 ި؛.ިމަޢުލޫމާތާބެހޭިނ ޒާމުިެބލެހެއްޓުނ6ް •

ފައ ސާއާެބހޭިކަންތައްތައްިބެލެހެއްޓުނ7ް •  ؛.ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމާއްދީިވަސީލަތްތަކާއި 

ތަރައްޤީކޮށްިބެލެހެއްޓުންި..ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިލައ ްބރަރީތައ8ް •  ިއުފައްދައި 

މ ނޫނަސްިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމަޤްޞަދުތައްިހާސ ލުކުރުމަށްޓަކައ ިކޮންމެހެންިކުރަންޖެހޭިއެހެންިކަންތައްތައްިކުރުންި. ▪  ލ.ިިއަދި 

ިވަނަިއަހަރުެގިދ ވެހ ރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީިމަޖ ލީހުެގިމުހ ންމުިމަސައްކަތްތައ2020ިް

ިހުއްދަހޯދުންދ ވެހ ރާއް • ގުޅޭ(ިއުފެއްދުމުގެ ި)ވަޤުފްިއާއި  ިފައުންޑޭޝަން" ިޔުނ ވަރސ ޓީ ި"އ ސްލާމ ކް  .ޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެ

 ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިސްޓާފްިރެކްރ އޭޝަންިކްލަުބގެިހ ންގާިޤަވާއ ދުިފާސްކުރުން. •

ކުރުމުގިެި • ސޮއި  އެއްގައި  އެމް.އޯ.ޔޫި އަލުންި ދެމެދުި ހޯލްޑ ންގްސްިޕވޓިލޓޑިއާި ޔުނ ވަރސ ޓީއާއި  އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

 ހުއްދަހޯދުން.ިި

ޕޮލ ސީތަކަށްިގެނެވޭިއ ސްލާޙުތައްިފާސްކުރުން •  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިޤަވާޢ ދުި/ިއުޞޫލުިއަދި 

• ިި އެންމެިގ ނަވެގެންިނެގޭނެިއަދަދަކާއި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީ ޔުނ ވރަސ ޓީގެިގްރެޖުއޭޝަންިގައުންިގެިޖޫރ މަނާިގެިގޮތުގައި 

 މެދުިގޮތެއްިނ ންމުންި

ކުރެވޭިއެމް.އޯ.ޔޫިފާސްކުރުން.ިި • އާރކްިއާއ ިއެކުިސޮއި   ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއާއި 

ޤާއ މުކުރެވ ފައ ވާިލާރނ ންގިސެންޓަ • ޑ ސްކައުންޓްިއަދ ިިއަތޮޅުތެރޭގައި  ރުތަކަށްިދަރ ވަރުންިވަނުމަށްިޝައުގުވެރ ކުރެވުމަށްޓަކައި 

 .އެހެނ ހެންިއ ނާޔަތްތައްިކަނޑައެޅުމުގެިހުއްދަިހޯދުން

 ޔުނ ވަރސ ޓީިމަޖ ލީހަށްިސެކްރެޓަރީއެއްިޢައްޔަންކުރުން.ި •

ދަސްވެނ ވާިދަރ ވަރުންގެިނަތީޖާިމަިިގެވަނަިއަހަރ2019ިިު • ޖ ލީހުންިއެންޑޯސްިކުރުމާިމެދުިމަޝްވަރާކޮށިްިފުރަތަމަިސެމ ސްޓަރގައި 

 ގޮތެއްިނ ންމުންިި
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ފާސްކޮށ2019ިިިިް • ނަތީޖާތައްި ދަރ ވަރުންގެި ފުރ ހަމަކުރި  ކޯސްި ސެމ ސްޓަރގައި  ދެވަނަި އަހަރުގެި ދެވަނަި އަހަރުގެި ވަނަި

 ސަނަދުދ ނުމާއ މެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުން.ިި

ދެމެދުވެވޭިފަހުމުނާމާި)އެމް.އޯ.ޔޫ(ިފާސްކުރުމާއ ިި • ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީިއާއި  ޕަްބލ ކްިސާރވ ސްިމީޑ އާިއާއި 

 މެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުންި

ދެމެދުވެވޭިފަހުމުނާމާި)އެމް.އޯ • ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީިއާއި  .ޔޫ(ިފާސްކުރުމާއި ޮބލްގަރިއ ސްލާމ ކްިއެކަޑެމީިއާއި 

 މެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުން

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިދ މާވެފައ ވާިޖާގައ ގެިދަތ ކަމަށްިޙައްލެއްިހޯދުމުގެިގޮތުންިއައ .ޔޫ.އެމްިހޯލްޑ ންގސްި •

 މެދުވެރ ކޮށްިތަނެއްިހޯދުމުގެިހުއްދަހޯދުން.ިި

19ިިިި-ކޮވ ޑް • ގުޅ ގެން ދަރ ވަރުންގެިކޯސްިފީިގެިވަނަިއ2020ިިައާއި  ކ ޔަވައި  ހަރުިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގައި 

ޕަސެންޓެއްި ގުޅޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުންމާފުވަކި   ި.ކުރުމާއި 

ކޮވ ޑް • ހ ންގަމުންގެންދާިުބކްޝޮޕްިގެިކުލި  ގުޅ ގެނިްިއ19ިިާ-އެމްިސެވަންިޕްރ ންޓްިޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑްިއ ންިޔުނ ވަރސ ޓީިގައި  އި 

 ކުޑަކުރުމާިެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުންި.

ކްލާސްތައްިބޭއްވުމާިގުޅޭިސ ޔާސަތާިޭބހެގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިި • ކެމްޕަސްިނުވަތަިލާރނ ންގިސެންޓަރިނެތްިރަށްރަށުގައި 

 ނ ންމުންި.

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ  • ވަރސ ޓީއާއެކުިވެވޭިފަހުމުނާމާިއާމެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއިްިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނ ވަރސ ޓީއާއި 

 ނ ންމުން.ިިި

މޯލްޑ ވްސްިްބރޮޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަނާއ އެކުިސޮއ ކުރެވޭިފަހުމުނާމާިފާސްކުރުން •  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއާއި 

• ިި ޔުނ ވަރސ ޓީން އ ސްލާމީި 2020ިިިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އަހަރުގެ ސެމ ސްޓަރގައ ިވަނަި ދަރ ވަރުންނަށްި ފުރަތަމަި ދަސްވެނ ވާި

 ސަނަދުދ ނުމާމެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުން.ިި

 ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިޕޮލ ސީިއާމެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުން.ިި •

އ ޤުތ ޞާދާިގުޅޭިމަޖައްލާި"ލާަބ"ިި • ޔުނ ވަރސ ޓީގެިދަށަށްިގެނައުމާިއެމް.ސީ.އައ .އެފް.ިއ ންިނެރޭިއ ސްލާމ ކްިފައ ނޭންސްިއާއި 

 ގުޅޭިގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުންި.

ހ ންގަމުންދ ޔަ • ދަށުންި ގެި )ސައީފް(ިިިި،އެމް.ސީ.އައ .އެފް.ި ފައ ނޭންސްި އ ސްލާމ ކްި އޮފްި އ ންސްޓ ޓ އުޓްި އޭޝ ޔަންި ސައުތުި

 ޔުނ ވަރސ ޓީގެިދަށަށްިގެނައުމާމެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުން.
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މެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުންި.އައ .ޔޫ. •  އެމްިހޯލްޑ ންގސްިޕ.ވ.ޓިލ.ޓ.ޑގެިޯބޑުިމެމްަބރުންނަށްިދެވޭިމުސާރައާއި 

ިޔުނ ވަރސ ޓީިމަޖ ލީހުެގިމެމްބަރުން

ިމަޤާމް •ިނަންި •

ިރ ޔާސަތުި •ިޗާންސެލަރ،ُޑރ.ިމުޙައްމަދުިޒާހ ރުިޙުސައ ން •

ިމެމްަބރު •ިޗާންސެލަިރވައ ސްި،ُޑރ.ިއ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާި •

ިމެމްަބރު •ިޢަލީ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއާޒް(هللاިޑރ.ިސަޢުދު •

 މުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް،ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްިފައ ނޭންސް( •

މަޖ ލީހުންިކަނޑައަޅާިމުއްދަތަކަށްިޢައްޔަންކުރާިމެމްަބރުި • ިމަޖ ލީހަށްިފެނ އްޖެިހ ނދެއްގައި 
ިމެމްަބރު •

ިމެމްަބރު •ިޑރ.ިއ ސްމާޢ ލްިޝަފީޢު،ިޑީންި)ސެންޓަރިފޯިރ ސާޗްިއެންޑްިޕަްބލ ކޭޝަންސްި( •

ިމެމްަބރު •ިއެންޑްިލޯ(އަލްއުސްތާޛްިމުޙައްމަދުިޝުޖާޢުިޢަްބދުލްިޙަކީމްި)ޑީން،ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާި •

ިމެމްަބރު •ިޙަސަން،ިދީނީިތަޢުލީމުިދާއ ރާިިި ޝ ހާމްهللاިޑރ.ިޢަްބދު •

ިމެމްަބރު •ިވ ޔަފާރ /އެކައުންޓ ންގ/އ ޤްތ ޞާދު/މެނޭޖްމަންޓްި،ُއަޙުމަދުިސ ރާޖު •

ިމެމްަބރު •ިތަޢުލީމުިދ ނުމާއ ިއުގައްނައ ދ ނުން/އ ޖްތ މާޢީިއ ލްމް،ُޢާއ ޝަތުިނަޝީދާ •

ޤާނޫނުި • ިމެމްަބރު •ިއަލްއުސްތާޛްިޙުސައ ންިމުޙައްމަދުިހަނީފް،ިޝަރީޢަތާއި 

ިމެމްަބރު • ސ އްޙީިދާއ ރާ،ُޑރ.ިމުޙައްމަދުިހަނީފް •

ިމެމްަބރު •ިސައ ންސް/ޓެކްނޮލޮޖީ/އ ންޖ ނ އަރ ންިގ،ُނަޞީރުهللاިޑރ.ިޢަްބދު •

ިމެމްަބރު •ިސަލާމަތްތެރ ކަން/ޑ ޒާސްޓަރިމެނޭޖްމަންޓްޤައުމީި،ُްބރ ގޭޑ އަރިޖެނެރަލްިޒަކަރ އްޔާިމަންޞޫރު •

ިމެމްަބރު •ިއާޓްސް/ކަލްޗަރ/ތާރީޚް/ސްޕޯޓްސް/ޓުއަރ ޒަމްި،ُޠައ ާބިސަޢީދު •

ިމެމްަބރު •ިއެކެޑެމ ކްިޯބޑުންިިި،ُއަލްޤާރީިމުހައްމަދުިތައުފީޤުިޢަލީި •

ިމެމްަބރު •ިލެކްޗަރާރުންގެިފަރާތުން،ُއަލްޤާރީިމުޙައްމަދުިވަޙީދު •

ިމެމްަބރު •ިއ ދާރީިމުވައްޒަފުންގެިފަރާތުންި،ُނ ޒާރުނ ޠާމާި •

ިމެމްަބރު •ިޢަލީިޢަްބދުއްލަޠީފް،ިއެލަމްނާއ ންގެިފަރާތުން •

ި
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ިސެންޓަރުތައްިިތަކާއ ިކުއްލ އްޔާިޔުނ ަވރސ ޓީެގ

ިި ފަސްިކުއްލ އްޔާިވަނީ ޔުނ ވަރސ ޓީގައި  ދާއ ރާތަކުންިކޯސްތައްިހ ންގުމަށްޓަކައި  އުފައްދާފައެވެ.ިމީގެިއ ތުރުންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއެކި 

ސެންޓަރިފޯިޕޯސްޓްިގުރެޖުއޭޓްިސްޓަޑީސްިމަތީިކޯސްތަކަށްިތައްޔާރުިކުރުމަށްޓަކައި  ޕޯސްޓްިގުރެޖުއޭޓްިކޯސްތައްިހ ންގުމަށްޓަކައި 

މުވައްޒަފުންނާ ފަންނުވެރ ކަންި ކުރުމުގެި ދ ރާސާި އަދި  އެޑ އުކޭޝަންި ކޮންޓ ނ އުއ ންގި އަށަިިިސެންޓަރިފޯި ކ ަބއ ގައި  ދަރ ވަރުންގެި

ިކުއްލ އްޔާތަކާއ  ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިމ  ިއެވަނީ ިތ ރީގައ  ިއުފައްދާފައެވެ. ިވަނީ ިޕަްބލ ކޭޝަންސް ިއެންޑް ިރ ސަރޗް ިފޯ ިގެންނެވުމަށް،ިސެންޓަރ

 ސެންޓަރތަކެވެ.

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރްއާންިއެންޑްިސުންނާ •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންި •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިހ ޔުމަންިސައ ންސަސްިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަން •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރެބ ކްިލޭންގުވ ޖް •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމެނޭޖްމަންޓްިސްޓަޑީސް •

 ޝަންސެންޓަރިފޯިކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ އުކޭ •

 ސެންޓަރިފޯިރ ސަރޗްިއެންޑްިޕަްބލ ކޭޝަންސް •

 ސެންޓަރިފޯިޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިސްޓަޑީސްި •

ُ  
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ިއެކަޑެމ ކްިބޯޑްިި

"ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިޤާނޫނު"2015/11ިިިއެކަޑެމ ކްިޯބޑުިއެކުލަވާލެވ ފައ ވަނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤާނޫނުިނަންަބރު:ިި

ޤާނޫނުގ22ިިިިެގެިި ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުންި"ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިތަޢުލީމީިއަދި 22ިިވަނަިމާއްދާިއ ންިާބރުިލ ބ ގެންނެވެ.ިމި 

ކަންތަ ޔުނ ވަރސ ޓީގެިޢ ލްމީި ގޮތުގައ ،ި ކޮމ ޓީގެި އ ސްި އެންމެި ަބލައި  ވާނުވާި މ ސްރާުބކޮށްި އެކަންކަންި މަޝްވަރާކޮށްި އްތަކާމެދުި

ިި ޤާނޫނުގެ މި  ޯބޑ22ިިިުމަޖ ލީހުގެިގަވާއ ދެއްގެިދަށުންިއެކަޑެމ ކްިޯބޑެއްިޤާއ މުކުރަންވާނެއެވެ.ިއަދި  މި  ވަނަިިމާއްދާގެި)ހ(ިގައި 

ިނަވާވީސްި()29ިިވަނަިއަހަރުިވަނީިއެކަޑެމ ކްިޯބޑުގ2019ިިިިެރަށްިސާފުކޮށްވަނީިަބޔާންިކޮށްދެއްވާފައެވެ.ިިއެކުލެވ ގެންވާިގޮތްވެސްިވަ

 ޖަލްސާިބާއްވާފައެވެ.ި

 ި:އެކަޑެމ ކްިބޯޑުެގިމަސްއޫލ ްއޔަތުތަކަކީ

ިިދ ނުމާއ ިިިސަނަދުިިދ ރާސާކުރުމާއ ިިޢ ލްމީިިއ މްތ ޙާނުކުރުމާއ ިިވެއްދުމާއ ިިދަރ ވަރުންިިިތަރައްޤީކުރުމާއ ިިކަންތައްތައްިިތަޢުލީމީ .1

ިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމަޤްޞަދުތައްިހާސ ލުކުރުމަށްިބޭނުންވާިކަންތައްތަކާމެދުިިމަޝްވަރާކޮށްިހ ފެހެއްޓުމާއ ިިސުލޫކުިިޔުނ ވަރސ ޓީގެ

 ؛މަޖ ލީހަށްިހުށަހެޅުންތައްިހުށަހެޅުން

ިމަސައްކަތްތަކާއ  .2 ިޙަވާލުކުރާ ިޯބޑާ ިގަވާއ ދަކުން ިމަޖ ލީހުގެ ިމައްސަލަތަކިާިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިޚާއްޞަ ިފޮނުވާ ިމަޖ ލީހުން ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ

 ގުޅޭގޮތުންިއެިމަޖ ލީހަށްިރ ޕޯޓުިހުށަހެޅުން.ިި

ިމަޤާމްިނަންި

ިރ ޔާސަތުިިޑރ.ިއ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާ،ިވައ ސްިޗާންސެލަިރ

ިމެމްަބރުިޢަލީ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް(هللاިޑރ.ިސަޢުދު

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްިފައ ނޭންސް(

ިމެމްަބރު ޑރ.ިދީާބިމޫސާ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަންި(

ިމެމްަބރުިރަޖ ސްޓްރަރ،ُهللاއަޙުމަދުިރަޢޫފްިޢަްބދު

ިމެމްަބރުި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަން(ޑީންި،ُޑރ.ިޢާއ ޝަތުިރީޝާ

ިމެމްަބރުިޗީފްިލައ ްބރޭރ އަން،ُފާތ މަތުިނަޝާތު

ިމެމްަބރުިޑރ.ިއ ސްމާއ ލްިޝަފީޢު،ިޑީންި)ސެންޓަރިފޯިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަންި(

ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޢަރަބ ކްިލޭންގްވ ޖް(،ُُއ ޞްޙާޤްިމުޙައްމަދުިފުޅު
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ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ(،ُމުޙައްމަދުިޝުޖާއުިޢަްބދުލްޙަކީމް

ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްި(،ُއަޙުމަދުިސަލީމްިޙުސައ ން

ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރުއާންިއެންޑްިސުންނަި(،ُޢަްބދުލްިއަޒީޒްިހުސައ ން

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިއ މްރާން،ިކަރ ކ އުލަމްިއ ންސްޓްރަކްޝަންިސްޕެޝ އަލ ސްޓް

ިމެމްަބރު ޑީންި)ސެންޓަރިފޮރިކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ އުކޭޝަންި(،ُމުހައްމަދުިޝަހީން

ިމެމްަބރުިޢަްބދުލްހަފީޒްިޚާލ ދު،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމޭނޭޖްމަންޓްި(

 މެމްަބރުިސެންޓަރިފޮރިޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިސްޓަޑީސްިިި–މުޙައްމަދުިޒާހ ރު،ިލެކްޗަރަރި

 މެމްަބރުިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިހ އުމަންިސައ ންސަސްިިިި–ލެކްޗަރަރި،ُފަރީދާިމުޙައްމަދު

 މެމްަބރުިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންިި–އާޤ ޞާިޢަލީ،ިލެކްޗަރަރި

 މެމްަބރުިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރްއާންިއެންޑްިސުންނާި–މުޙައްމަދުިތައުފީޤްިޢަލީ،ިލެކްޗަރަރި

 މެމްަބރުިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯިި-ފާޠ މަތުިރަޝީދާ،ިލެކްޗަރަރި

ިސެންޓަރިފޯރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަްބލ ކޭޝަންި–ޢަްބދުލްމުޢީދުިޙަސަން،ިލެކްޗަރަރި

ހަމައަށްި(2020ިރިއޮކްޓޯަބ19ި) ިއާއި 
 މެމްަބރު

ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމެނޭޖްމަންޓްިސްޓަޑީސްިި–މަރ ޔަމްިޝ ހާމާ،ިލެކްޗަރަރި

ހަމައަށްި(2020ިޖަނަވަރ22ިިީ) ިއާއި 
 މެމްަބރު

ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޢަރަބ ކްިލޭންގްވ ޖްި–އާދަމްިފަޔާޟް،ިލެކްޗަރަރި

ިހަމައަށްި(އާއި 2020ިފެްބރުއަރ05ިިީ)
 މެމްަބރު

ިދަރ ވަރުންގެިފަރާތުންިި-މުޙައްމަދުިޙައްސާންި

ހަމައަށްި(2020ިއޭޕްރީލ03ިިް) ިއާއި 
 މެމްަބރު

ި
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ިވަނަިއަހަރުެގިދ ވެހ ރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީެގިެއކަޑެމ ކްިބޯޑުެގިމުހ ންމުިމަސައްކަތްތައ2020ިިް

 ދަރ ވަރުންގެިމަޢުލޫމާތުިފާސްކުރުންވަނަިއަހަރުގެިދަސްވެނ ވ2019ިިާ •

 ލައ ްބރަރީިއެޑްވައ ޒަރީިކޮމެޓީގެިއުސޫލުިފާސްކުރުންި •

 މާސްޓަރިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިޖުޑ ޝަލްިސައ ންސަސްިއެންޑްިޝަރީޢާިޕޮލ ސީިމޯޑުަބދަލުކުރުމާިެބހޭ •

 ެބޗެލަރިއޮފްިއ މާމްޝ ޕްގެިކޯސްިސްޓްރަކްޗަރިފާސްކުރުން •

މެދުިގޮތެއްިނ ންމުންިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި •  އ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިދަރ ވަރުންނަށްިޚާއްޞަިއ މްތ ޙާނުިދ ނުމާއި 

ޕޮލ ސީތަކަށްިގެނެވޭިއ ސްލާޙުތައްިފާސްކުރުން •  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިޤަވާޢ ދުި/ިއުޞޫލުިއަދި 

 އ މްތ ހާނުގެިނަތީޖާިފާސްކުރުންިޞައްޚާިއަދި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިދަރ ވަރުންނަށްިރީޗެކްިނަތީޖާ •

 "އ ޤްރައުިުބކްފެއަރގެ"ިޢ ޖްރާޢަތުިކަނޑައެޅުން •

ރަށްރަށުގައ  • ސ ޓީތަކާއި  ނެތްި ލާރނ ންގިސެންޓަރުި ނުވަތަި ގޮތުންި ކެމްޕަސްި ެބހޭި ސ ޔާސަތާއި  ގުޅޭި ބޭއްވުމާި ކްލާސްތައްި

 މަޝްވަރާކުރުން.

ެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުންިޓީޗ ންގިއެންޑްިލާރނ ންގި •  ޑ ވެލޮޕްމަންޓްިޕްލޭނެއްިއެކުލަވާލުމާއި 

 ލައ ްބރަރީިއެޑްވައ ޒަރީިކޮމެޓީއަށްިމެމްަބރުންިޢައްޔަންކުރުން. •

ެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުންި •  އޮންލައ ންކޮށްިކ ޔަވައ ދ ނުންިއަލުންިފެށުމާއި 

 ންިކުލާސްތަކެއްިހ ންގުމާިެބހޭިގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުންިިރްއާޢާންމުކޮށްިހުޅުވާލެވ ގެންިއޮންލައ ންކޮށްިޤު •

 އެކަޑެމ ކްިކަލަންޑަރަށްިގެނެވ ފައ ވާިަބދަލުތަކާިެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށް،ިފާސްކުރުންި •

 އެޑްވާންސްިސެޓްފ ކެޓްިއ ންިބ ޒްނަސްިމެނޭޖްމަންޓްިސްޓަޑީސްގެިއޯވަރވ އުިއާިެބހޭިގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުން •

އޮތްިއޮތުމަށްިހައްލެއްިހޯދުމާިެބހޭިގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުނ19ިް-ކޮވ ޑް •  އާއ ިގުޅ ގެންިޓީ.ޕީިމެދުކަނޑާލާފައި 

ގޮތުންި • ެބހޭި ހ މެނުމާި ކޯސްތަކުގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އެތ ކްސްި ޕްރޮފެޝަނަނަލްި ގޮތުގައި  ރ ކުއަރމަންޓެއްގެި ގްރެޖްއޭޝަންި

 މަޝްވަރާކުރުން

 ވަނަ(ިސެމ ސްޓަރިގެިކ ޔެވުންިފަސްކުރުމާިެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުންވަނަިއަހަރުގެިޖޫންި)ދ2020ިެ •

ލ ޓްރޭޗަރިޕްރޮގްރާމްގެި • ޢަރަބ ކްި އ ންި އާރޓްސްި އަދ ިމާސްޓަރިއޮފްި ލޭންގްއޭޖްި ޢަރަބ ކްި އ ންި އާރޓްސްި މާސްޓަރިއޮފްި

 އެޑްމ ޝަންިރ ކުއަރމަންޓްއަށްިަބދަލުގެނައުމާިބެހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުން

ޔުނ ވަރސ ޓީގެިކުލާސްތައްދުއްރ.ިހުޅު •  ރުންިހ ންގުމާިެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކުިފާރުގައި 
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ހ ންގުމުގެިއުޞޫލު •  ފާސްކުރުމާިބެހޭިގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުންި އ މްތ ޙާނުިކޮމެޓީިއެކުލަވާލައި 

 ހަރުގެިއެކަޑެމ ކްިކަލަންޑަރަށްިަބދަލުިގެނައުމާިެބހޭިގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުންވަނަިއ2020ިަ •

ފުރ ހަމަނުކުރެވޭި • ކޯޓުިމޮޑ އުލްި އ ންި ޕްރެކްޓ ސްި ޕްރޮފެޝަނަލްި ހާޒ ރުވެގެންި މުއައްސަސާތަކަށްި ހާލަތުގެިސަަބބުންި ޚާއްޞަި

 މަލުކުރަންޖެހޭިއުސޫލުޢަހާލަތުގައި 

 އ މްތ ޙާނާިެބހޭިކޮމެޓީގެިއުސޫލުިފާސްކުރުމާިމެދުިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުން.ިި •

އ ންޑަސްޓްރީިޓްރެއ ނ ންގިކުރ އަށްިގެންދާނެިގޮތުގެިޕްލޭނު •  ޚާއްސަިޙާލަތްތަކުގައި 

ފުރ ހަމަކުރުމުގައި  • ޖަނާޒާގެިޢަމަލީިބައި   މަލުކުރަންޖެހޭިއުސޫލުގެޢަޚާއްސަިޙާލަތްތަކުގައި 

ޓީޗަރުންިތަމްރީނުކުރުމުގެިފަންނީިތަޖުރ ާބިކުރ އަށްިގެންދަންިރޭވ ފައ ވާިގޮތްލަޙާޚާއްޞަި •  ިތްތަކުގައި 

 އެސެސްމަންޓްިދޭނެިގޮތަކާިެބހޭިގޮތުންިމަޝްވަރާކުރުނGSSEިްކޮންޓ ނ އަސްިއެސެސްމަންޓްިހަދާިދަރ ވަރުންގެިތެރެއ ންި •

• ިި ގްރެޖްއޭޝަން ޓެސްޓް،ި ޕްރީޕްލޭސްމަންޓްި މާއްދާތައް،ި ކ ޔަވާި ފުރ ހަމަކުރުމަށްި އަދ ިި-ރ ކުއަރމަންޓްި ޕްރޮގްރާމްި މާސްޓަރި

 ޔުނ ވަރސ ޓީިޕްރ ޕަރޭޝަންިޕްރޮގްރާމްިފުރ ހަމަިކުރާިދަރ ވަރުންނަށްިދެވޭިސެޓްފ ކެޓްފެިއޮނ ގަނޑުިފާސްކުރުންި

• 2020ިިިި ދަރ ވަރުންގެ ފުރ ހަމަކުރި  ކޯސްި ފުރަތަމަިސެމ ސްޓަރގައި  އަހަރުގެި މަޖ ލީހަށްިވަނަި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި މަޢުލޫމާތުތައްި

އެންޑޯޒްިކުރުން  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

ިވަނަިއަހަރުގެިއެކަޑެމ ކްިކަލަންޑަރުިފާސްކުރުމާިެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިގޮތެއްިނ ންމުނ2021ިިް •
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ިކޮމެޓީތައްިިޔުނ ަވރސ ޓީެގ

 ޓޮޕްިމެނޭޖްމަންޓްިކޮމެޓީި

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި   މި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރ ޔާސަތުިިޑރ.ިއ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާ،ިވައ ސްިޗާންސެލަރިި

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްފައ ނޭންސް(ި

ިމެމްަބރުިޢަލީ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް(ިهللاިޑރ.ިސަޢުދު

ިމެމްަބރު ޑރ.ިދީާބިމޫސާ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން(ިި

ިމެމްަބރުިރަޖ ސްޓްރަރ،ُهللاއަޙުމަދުިރަޢޫފްިޢަްބދު

ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރ،ި)ހ އުމަންިރ ސޯސަސްިޑ ޕާރޓްމަންޓް(ި،ُއ ްބރާހީމްިސަމީރު

ި

 ކޮމެޓީިމެނޭޖްމަންޓްިސީނ އަރ

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި   މި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރ ޔާސަތުިިޑރ.ިއ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާ،ިވައ ސްިޗާންސެލަރިި

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްފައ ނޭންސް(ިި

ިމެމްަބރުިޢަލީ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް(ިهللاިޑރ.ިސަޢުދު

ިމެމްަބރު ޑރ.ިދީާބިމޫސާ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން(ިި

ިމެމްަބރުިރަޖ ސްޓްރަރ،ُهللاއަޙުމަދުިރަޢޫފްިޢަްބދު

ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަން(،ُޑރ.ިޢާއ ޝަތުިރީޝާ

ިމެމްަބރުިޢަރަބ ކްިލޭންގްވ ޖް(ޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްި،ُُއ ޞްޙާޤްިމުޙައްމަދުިފުޅު

ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ(،ُމުޙައްމަދުިޝުޖާއުިޢަްބދުލްޙަކީމް

ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖް(ި،ُޙުސައ ންިސަލީމްިއަޙުމަދު

ިމެމްަބރުިންިއެންޑްިސުންނަ(ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރުއާ،ُހުސައ ންިއަޒީޒްިއަްބދުލް

ިމެމްަބރުިޑީންި)ސެންޓަރިފޮރިކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ އުކޭޝަންި(،ُޝަހީންިމުހައްމަދު

ިމެމްަބރުިި(މޭނޭޖްމަންޓްިއެންޑްިިއ ކޮނޮމ ކްސްިއޮފްިކުއްލ އްޔާ)ިޑީންިޚާލ ދު،ިޢަްބދުލްހަފީޒް

ިމެމްަބރުި(ިިސްޓަޑީސްިިޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިފޯިސެންޓަރ)ިޑީންިޖަމީލް،ިهللاޢަްބދު.ިޑރ

ިމެމްަބރުި(ިޕަްބލ ކޭޝަންިއެންޑްިރ ސާރޗްިފޯރިސެންޓަރ)ިޑީންިޝަފީޢު،ިއ ސްމާއ ލް.ިޑރ
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ިމެމްަބރުިޗީފްިލައ ްބރޭރ އަން،ُނަޝާތުިފާތ މަތު

ިމެމްަބރުިސ ސްޓަމްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓަރ،ُމުޙައްމަދު މޫނ ސް

ިމެމްަބރު ޑ ރެކްޓަރ،ި)ހ އުމަންިރ ސޯސަސްިޑ ޕާރޓްމަންޓްި(،ُސަމީރުިއ ްބރާހީމް

ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރި)ފައ ނޭންސްިޑ ޕާރޓްމަންޓްި(،ُނަޞީރުިމުޙައްމަދުިޝަފީޢާ

ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރި)ޗާންސެލަރިބ އުރޯ(،ُފާއ ޒުިމުޙައްމަދު

ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރި)ޕޮރޮކ ޔުމަންޓްިޑ ޕާރޓްމަންޓް(ި،ُޢަލީިޢާއ ޝަތު

ިމެމްަބރުިިިރަޖ ސްޓްރަރިޑެޕ ޔުޓީިއަޙުމަދު،ިޔޫސުފް

ިމެމްަބރު ކަރ ކ އުލަމްިއ ންސްޓްރަކްޝަންިސްޕެޝ އަލ ސްޓް،ُދުިއ މްރާންމުޙައްމަ

ިމެމްަބރުިި(ޑ ޕާރޓްމަންޓްިމެއ ންޓަނަންސް)ިޑ ރެކްޓަރިއެސ ސްޓަންޓްިފަހުމީ،ިޢަލީ

ި

ިކޮމެޓީިިޑީި.އެމް.އާރުި.އެޗް

އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އެހީތެރ ވެދ ނުމާއި  ކުރުމުގައި  ތަންފީޒުި ގަވާއ ދުި ޤާނޫނާއި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

އެހީތެރ ވުމެވެޔުނ ވަރސ ޓީިއ ންިރައްޔ ތުންނަށްިދެވޭިޚ ދުމަތްިރަނގަޅުކޮށްިޒަމާނީިކުރުމަށްިކޮމ ޝަނުންިކުރާި ިި.މަސައްކަތުގައި 

 އެޗް.އާރު.އެމްޑީިކޮމެޓީިއަށްިލ ބ ގެންވާިާބރުިތަކަކީި

ލ ޔެކ ޔުންތައްިބެލުން)  .ހ(ިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީިކޮމެޓީގެިމަސްއޫލ އްޔަތުިއަދާިކުރުމަށްޓަކައ ިއެިދާއ ރާއެއްގެިސ އްރުިރ ކޯޑްތަކާއި 

 .ގުޅޭިގޮތުންިދ ރާސާކޮށްިތަޖްރ ާބކާރުންގެިއެހީިހޯދުންިށ(ިއެޗް.އާރްިކޮމެޓީއަށްިހުށައަޅާިމައްސަލަތަކާ)

ވެވޭނީިކޮމެޓީިމެންަބރުންިއެކަމަށްިއ އުތ ރާޒު) ބައ ވެރި  ިނ(ިމެންަބރުންިނޫންިފަރާތްތަކަށްިއެޗް.އާރްިކޮމެޓީގެިބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ވޯޓުިނެގޭިއެއްވެސްިކަމެއްގައ   .އެފަދައ ންިބައ ވެރ ވާިފަރާތަކަށްިވޯޓެއްިނުދެވޭނެއެވެިނުކުރާނަމައެވެ.ިނަމަވެސްިއެޗް.އާރްިކޮމެޓީގައި 

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމްމަޤާިނަންި

ިރައީސްިި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްފައ ނޭންސް(ިިިޗާންސެލަރިވައ ސްިޑެޕ އުޓީިޝަރީފް،ިމާހ ދުިމުޙައްމަދު

ިމެމްަބރުިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް(ި،ُޢަލީިهللاސަޢުދު.ިޑރ

ިމެމްަބރުި(ިިއ ނޮވޭޝަންިއެންޑްިިރ ސާރޗް)ިޗާސެލަރިވައ ސްިޑެޕ އުޓީިމޫސާ،ިދީާބ.ިޑރ
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ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރި)ހ އުމަންިރ ސޯސަސްިޑ ޕާރޓްމަންޓް(ި،ُހީމްިސަމީރުއ ްބރާ

ިމެމްަބރުިރަޖ ސްޓްރަރ،ُهللاޢަްބދުިރަޢުފްިއަޙްމަދު

ިމެމްަބރުިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަން(ިި،ُރީޝާިއައ ޝަތު.ިޑރ

ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރި)ފައ ނޭންސްިޑ ޕާރޓްމަންޓް(ިި،ُނަޞީރުިމުޙައްމަދުިޝަފ އްޔާ

ިިކޮމެޓީިފަންޑްިޓްރަސްޓް

ި)ޤާނުނުިނަންަބރިުި (ިއ ންިމ ނ ސްޓަރިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިލ ބ ދޭިއ ޚްތ ޔާރުގ2006/03ިެމ އީިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެ

ކަޑައެޅ ފައ ވާިގޮތަށްި"ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިޓްރަސްޓްިފަންޑް"ިގެިނަމުގައި ވަނަިމާއްދާގައ 26ިިިިދަށުންިއެޤާނޫނުގިެި

ކޮމެޓީގެިމައ ގަނޑުިމަސްއޫލ އްޔަތަކީިޓްރަސްޓްިފަންޑްިއ  ންިޓްރަސްޓްިއެކައުންޓެއްިޤާއ މުކުރުމާއ ގުޅޭިޓްރަސްޓްިސްޓޭޓްމަންޓެކެވެ.ިމި 

 ސާކޮށްިޓްރަސްޓްިފަންޑްިއ ންިފައ ސާިޚަދަރުިކުރުމަށްިހުއްދަިދ ނުމެވެ.ފައ ސާިޚަރަދުިކުރެވޭނެިއުސޫލުތައްިދ ރާ

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރައީސްިި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްފައ ނޭންސް(ިިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިިމުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް،ި

ިމެމްަބރުިިއެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް(ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާސެލަރި)ިޢަލީ،هللاިސަޢުދު.ިޑރ

ިމެމްަބރުިޖަމީލް،ިޑީންި)ސެންޓަރިފޯިޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިސްޓަޑީސް(ިިهللاިޑރ.ިޢަްބދު

ިމެމްަބރުިއ ންސްޓްރަކްޝަންިސްޕެޝ އަލ ސްޓްކަރ ކ އުލަމްިމުޙައްމަދުިއ މްރާން،ި

ިމެމްަބރުިި(ޑ ޕާރޓްމަންޓްިިރ ސޯސަސްިހ އުމަން)ިޑ ރެކްޓަރިސަމީރު،ިއ ްބރާހީމް

ިމެމްަބރުިއާިމުޙައްމަދުިނަޞީރު،ިޑ ރެކްޓަރި)ފައ ނޭންސްިޑ ޕާރޓްމަންޓްި(ޝަފީ

ިމެމްަބރުިތޮއ ާބިސަޢީދު،ިޔުނ ވަރސ ޓީިމަޖ ލ ސްިމެމްަބރު

ިސާރަކުރުމާއ ިޯގނާކުރުންިހުއްޓުވާިކޮމެޓީިޖ ންސީިފުރައް

ިިި )2014/16ިިޤާނޫނުިނަންަބރު ހުއްޓުވުމުގެިޤާނޫނުގެި ގޯނާކުރުންި ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ާބރ18ިު)ޖ ންސީި މާއްދާގެިދަށުންި (ިވަނަި

މ ފަދަި ގޯނާކުރުންިހުއްޓުވާިއަދި  ކޮމެޓީގެިމައ ގަނޑުިމަޤްސަދަކީިޖ ންސީިފުރައްސާރަކުރުމާއި  ިލ ބ ގެންިހަދާފައ ވާިކޮމެޓީިއެކެވެ.ިމި 

ފ ޔަވަޅުިއެޅުމެވެި.އެންމެހައ ިމައް  ސަލަތައްިަބލައި 

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 
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ިމަޤާމްިނަންި

ިރައީސްިި(ރަޖ ސްޓްރަރ)ިهللاޢަްބދުިރަޢޫފްިއަޙްމަދު

ިމެމްަބރުިޑެޕ ޔުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރ،ިރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން(ި)ިމޫސާިދީާބ.ިޑރ

ިމެމްަބރުި(ިިއެޑ އުކޭޝަންިއޮފްިކުއްލ އްޔާިިޑީން،)ިރީޝާިއައ ޝަރު.ިޑރ

ިއ މްތ ޙާނުތަކާއ ބެހޭިކޮމެޓީިި

ިމައްސަ ިދ މާވާ ިތަކުގައ  ިއ މްތ ޙާން ިއަދ  ިަބލައ  ިއ މްތ ޙާންތައް ިއެންމެހައ  ިހ ންގާ ިފަރާތުން ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިއ ސްލާމީ ލަތަކާިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ކޮމެޓީިެބހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިި މި  ކޮމެޓީއަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިއަދި  ކަންތައްތައްިނ ންމުމުގެިާބރުިމި  އ މްތ ޙާންތަކާިެބހޭިއެންމެހައި 

 އަކީިވައ ސްިޗާންސެލަރިއެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒްގެިެބލުމުގެިދަށުންިކުރ އަށްދާިކޮމެޓީއެކެވެ.

އެވަނީއެވެ ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ި.ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރައީސްިިިޑެޕ އުޓީިވައ ސްޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއަރޒް(ޢަލީ،ިهللاިޑރ.ިސައުދު

ިމެމްަބރުިއެގްޒަމ ނޭޝަންސްިކޮންޓްރޯލަިރޑރ.ިއައ ޝަތުިވަޙީދާ،ިި

ިމެމްަބރުިރެޖ ސްޓްރާރهللا،ިއަޙުމަދުިރައޫފްިޢަްބދު

ިމެމްަބރުިއ ންސްޓްރަކްޝަންިސްޕެޝަލ ސްޓްކަރ ކ އުލަމްިއެންޑްިމުޙައްމަދުިއ މްރާން،ި

ިމެމްަބރުިސ ސްޓަމްސްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓަރމޫނ ސްިމުޙައްމަދު،ި

ިމެމްަބރުިޚައުލަތުިސަޢީދު،ިލެކްޗަރަރ،ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންި

 ެލްކަޗަރރ، ުކްއިލްއާޔ ޮއްފ ިއްސާލިމްކ ިރވްީލްޑ ޮނެލޖް ،ُއާމ ނަތުިއާފ ޔާިޢަްބދުލްޙަކީމް

ިއެންޑްިހ އުމަންިސައ ންސަސްި

ިމެމްަބރު

ިމެމްަބރުިޑރ.ިވ ސާލްިމޫސާ،ިސީނ އަރިލެކްޗަރަރ،ިސެންޓަރިފޯިރ ސާޗްިއެންޑްިޕަްބލ ކޭޝަންސް

ިކަރ ކ ޔުލަމްިކޮމެޓީިި

ޔު މަޤްޞަދަކީި ކޮމެޓީގެި އެކުލަމި  މަންހަޖުތައްި މަސައްކަތްިނ ވަރސ ޓީގެި އެި ހަރުދަނާކުރުމާއި  މަސައްކަތްި ތަރައްޤީކުރުމުގެި ވާލައި 

ކ ޔަވައ ދ ނުމަށްިކަނޑައެޅޭިޢ ލްމީިޕްރޮގްރާމްތަކުގެިފެންވަރުިރަނގަޅުކުރުމާ ޔުނ ވަރސ ޓީގައި  އި ހ ނގާނުހ ނގާިގޮތްިކަށަވަރުިކުރުމާއި 

ިވެ.ިކުރުމެލީގޮތުންިއެިޕްރޮގްރާމްތަކުގެިއަގުިދެމެހެއްޓުންިފަދަިމަސައްކަތްތައްިޢަމަ
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ިމަޤާމްިނަންި

ިރައީސްިިިޑެޕ އުޓީިވައ ސްޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއަރޒް(ޢަލީ،ިهللاިޑރ.ިސައުދު

ިނާއ ބުިރައީސްިކަރ ކ އުލަމްިއެންޑްިއ ންސްޓްރަކްޝަންިސްޕެޝަލ ސްޓްމުޙައްމަދުިއ މްރާން،ި

ިމެމްަބރުިރެޖ ސްޓްރާރهللا،ިއަޙުމަދުިރައޫފްިޢަްބދު

 މެމްަބރުިއެކްޓ ންގިއެގްޒަމ ނޭޝަންިކޮންޓްރޯލަިރ،ُއައ ޝަތުިވަހީދާޑރ.ި

ިމެމްަބރުިޑީން،ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމެނޭޖްމަންޓްިސްޓަޑީސް،ُޢަބްދުލްިހަފީޒްިޚާލ ދު

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިޝުޖާއުިއަްބދުލްޙަކީމް،ިޑީން،ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ

ިމެމްަބރުިލެކްޗަރަރ،ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރުއާންިއެންޑްިސުންނަ،ُމުޙައްމަދުިވަޙީދު

ިމެމްަބރުިލެކްޗަރަރ،ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޢަރަބ ކެިލޭންގްވ ޖް،ُމުޙައްމަދުިޤުާބދުިއަޫބަބކުރު

ިމެމެަބރުިސީނ އަރިލެކްޗަރަރ،ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަން،ُޑރ.ިފާޠ މަތުިމުނާ

ިބ ޑްިކޮމެޓީި

ވުމަކީިނުހަނުިމުިއުދަ ފައ ސާއާިެބހޭިމުހ އްމުިބައ ތަކަށްިމުވައްޒަފުންިިއަހުލުވެރި  އަދި  ޤަވާއ ދާއި  އްމުިހ ލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤާނޫނާނާއި 

ފައ ސާގެިރެކޯޑުތަށްިބެލެހެއްޓުމާ،ިޙަރަދުކުރުމާ ޚ ކަމެކެވެ.ިދަޢުލަތުގެިމުދަލާއި  ާބކީިކުރަންއި  ވާނީިކަނޑައެޅ ފައ ވާިިިދުމަތްިހޯދުމާިއަދި 

ނޫންވެސްިިއ ގަވާއ ދާިއެއްގޮތައްކަމާ މި  ބެހެހެއްޓޭިިިއުސޫލުތަކާިދައުލަތުގެިހުރ ހާިިއާއްމުިިއަދި  ތަކެއްޗަކީިމުއައްޒަފުންގެިޒ ންމާިދަށުގައި 

ކޮމެޓީިއަކީިޤާނުނުިނަންަބރިުި ލ ބ ގެންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިިިގެިދަށުންިާބރ3/2006ިިުތަކެތ ކަންިދެނެގަތުމަކީިނުހަނުިމުހ އްމުިކަމެކެވެ.ިމި 

އެކުލަވާލެވ ފައ ވާިކޮމެޓީިއެކެވެ.ި މަސައްކަތްތައްިއ ވެލުއޭޓްިކުރުމަށްޓަކައި  އެކި  ހުށަހެޅޭިއެކި   ބ ޑްިއަދި 

  



P a g e  30 | 110 

 

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރައީސްިިޑ ރެކްޓަރި)ހ އުމަންިރ ސޯސަސްިޑ ޕާރޓްމަންޓް(ި،ُއ ްބރާހީމްިސަމީރު

ިރައީސްިިރަޖ ސްޓްރަރ،ُهللاފްިޢަްބދުއަޙްމަދުިރަޢޫ

ިމެމްަބރުިޢަްބދުލްހަފީޒްިޚާލ ދު،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމޭނޭޖްމަންޓް(ިި

ިމެމްަބރުިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަންި(ޑރ.ިމަރ ޔަމްިޝަރީފާ،ިސީނ އަރިލެކްޗަރަރި)ސެންޓަރިފޯިރ ސާރޗްި

ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރި)ފައ ނޭންސްިޑ ޕާރޓްމަންޓްި(،ُޝަފީޢާިމުޙައްމަދުިނަޞީރު

ިސްކޮލަރޝ ޕްިއެންޑްިްގރާންޓްިކޮމެޓީި

ކޮމެޓީިއަކީި"ދ ވެހ ރާއްޖޭިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިފެލޯޝ ޕާއ  ފައ ސާގެިއެހީދ ނުމާެބހޭިޤަވާޢ ދު"ިގެިދަށުންިިި،މި  ސްކޮލަރޝ ޕާއި 

ފައ ސާގެިއެހީިދ ނުމުގަ ސްކޮލަރޝ ޕާއި  ކޮމ ޓީގެިބޭނުމަކީިދެފުށްިފެންނަިގޮތަކަށްިފެލޯޝ ޕާއި  އި އެކުލަވާލެވ ފައ ވާިކޮމެޓީިއެކެވެ.ިމި 

މަގުތަ ކުރުވޭނެި ޢަމަލުި އެކުި އ ންސާފުވެރ ކަމާއި  މައ ގަހަމަިިއްޢަދުލުވެރ ކަމާއި  އަށްި ކޮމ ޓީި މި  މަތި ނޖެއްސުމެވެ.ި ގޮތެއްގައި  ޑުި

 ކުރެވ ފާވަނީިތ ރީގައ ވާިޒ ންމާތަކެވެ.ި

 ކަނޑައެޅުންިދާއ ރާތައްިއ ސްކަންދޭނެިދ ނުމުގެިގްރާންޓްިރ ސާރޗް •

 .ކަނޑައެޅުންިޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަންިިގުޅޭިދާއ ރާތަކާިއެިޕްރޮޖެކްޓަކީިދެވޭިގްރާންޓް •

 .އެކަށައެޅުންިކްރައ ޓީރ އާތައްިއާއ ިޕޮލ ސީިދ ނުމުގެިފައ ސާިގްރާންޓް •

 ި.އޮޅުންފ ލުވާދ ނުންިފަރާތްތަކަށްިޝައުޤުވެރ ވާިއެކަމަށްިމަޢުލޫމާތުިބޭނުންކުރާނެގޮތުގެިގްރާންޓްިހުށައެޅުމާއ ިއެދ ިގަރާންޓަށް •

 .އ ންސާފުވެރ ވުންިޢަމަލުކުރުމާއ ިދެފުށްފެންނަގޮތަށްިދ ނުމުގައ ިގްރާންޓް •

 ި.ބެލުންިކުރ އަށްދާގޮތްިޕްރޮޖެކްތައްިދެވ ފައ ވާިގްރާންޓް •

ދަރ ވަރުންނާިގު ތ ބި  ކޮމ ޓީންިސްކޮލަޝ ޕްިގައި  ިޑޮކ އުމަންޓްތަިިއެކުލަވައ ލަންިިި،ނ ންމާިިއްމުހ އްމުިނ ންމުންތަިިޅޭމި  ިޕޮލ ސީިއަދ  ިއްިޖެހޭ

ިިވަނަިއަހަރުިބައްދަލުވުންތ2020ިިަިިއެކުލަވައ ލުމަށް ިިއް ވަނަިއަހަރުިސްކޯލާރޝ ޕްިއެންޑްިގްރާންޓްސްިކޮމ ޓީގ2020ިެބޭއްވުނެވެ.ި

 ބައްދަލުވުންިބޭއްވުނެވެ.20ިޖުމްލަި
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އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރައީސާިިލަރި)ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަންި(ޑރ.ިދީާބިމޫސާ،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާސެ

ިމެމްަބރުިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް(،ُޢަލީهللاިޑރ.ިސަޢުދު

ިމެމްަބރުި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްފައ ނޭންސް(ިިމުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް،ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި

ިމެމްަބރުިޑރ.ިއ ސްމާއ ލްިޝަފީޢު،ިޑީންި)ސެންޓަރިފޯިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަން(ިި

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިޝަހީން،ިޑީންި)ސެންޓަރިފޯިކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ ޔުކޭޝަންި(

ިމެމްަބރުިޖަމީލް،ިޑީންި)ސެންޓަރިފޯިޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިސްޓަޑީސް(ިިهللاިޑރ.ިޢަްބދު

ިމެމްަބރުިންި)އ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމެނޭޖްމަންޓްިސްޓަޑީސް(ިިޢަްބދުލްހަފީޒްިޚާލ ދު،ިޑީ

ިމެމްަބރުިޚައުލަތްިސަޢީދު،ިލެކްޗަރި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަން(ިި

 ކޮމ ޓީިއެތ ކްސް

މ ންގަނޑުތަކާއި  ސުލޫކީި ގެންގުޅެންޖެހޭި ދ ރާސާތަކުގައި  ހަދާި މުވައްޒަފުންި ދަރ ވަރުންނާި ގެި ޔުނ ވަރސ ޓީި އަކީި ކޮމ ޓީި އެތ ކްސްި

ނ ންމުންތައްިނ ންމާިކޮމ ޓީއެކެވެ.ިިއައ .ިޔޫ.ިއެމްިއ ންިކު އެކަމާިގުޅުންހުރި  ރާިހ ފަހައްޓަންޖެހޭިއެތ ކްސްގެިއުޞޫލުތައްިކަނޑައަޅައި 

ކޮމ ޓީިއ ންނެވެ.ިކޮމ ޓީގެިމެންަބރުންގެިކޮންމެިި ކަންކަމުގެިހުއްދަިދޫކުރާނީިމި  ދ ރާސާިއެއްިކުރުމުގެިކުރ ންިއެތ ކްސްއާިގުޅުންހުރި 

ިއ ރުޝާދާއެކުިއާިއެތ ކްސްިއެޕްރޫވަލްިފޯމެއްިތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.ި

9ިޖުމްލަިބޭއްވުނުިބައްދަލުވުންތަކުގެިޢަދަދު:ި •

14ިޢަދަދު:ިިހުއްދަިދެވުނުިއެޕްލ ކޭޝަންގެ •

 ކޮމ ޓީިިޕަްބލ ކޭޝަން

ތަޞްނީފުކުރުމާއި  ތައުލީފުކުރުމާއި  ފޮތްތައްި ބޭނުންވާި އަށްި ޔުނ ވަރސ ޓީި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އަކީި ކޮމ ޓީި ޕަްބލ ކޭޝަންި

އ ޚްތ ޔާރުކުރާިކޮމ ޓީިއެކެވެ.ި ފޮތްތައްިކަނޑައަޅައި  ިތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި 

 3ބޭއްވުނުިބައްދަލުވުންތަކުގެިޢަދަދު:ި •

 2ކުގެިޢަދަދު:ިމަޝްވަރާިކުރެވުނުިފޮތްިތަ •
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 ސްޓްރެޓެޖ ކްިޕްލޭންިކޮމ ޓީިބައްދަލުވުންި

ކަތްތައްިރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަންއާިހަވާލުިކުރެވުނެވެ.ިމ އާިގެިސްޓްރެޓެޖ ކްިޕްލޭންގެިމަސައްވަނަިއަހަރުިއައ ޔޫއެމ2020ިިް 

ިި އެކު ޑީ.ވީ.ސީިޓީމްއާއި  ވަނަިދުވަހުިމ ކަންިކުރ އަށްިގެންދާނެިގޮތަކ2020ިިިާޑ ސެންަބރ17ިިިިގުޅ ގެންިއައ .ޔޫ.އެމްގެިވީސީިއަދި 

ިި އަދ  ކުރެވުނެވެ.ި މަޝްވަރާި 24ިިިިމެދުި އެންޑ2020ިިިްޑ ސެންަބރ ރ ސާރޗްި ޑީ.ވީ.ސީި ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނުި ދުވަހުި ވަނަި

ޕްލޭންިހެދުމުގެިކަދީބާިމޫިި.އ ނޮވޭޝަން،ިޑރ ބައްދަލުވުމުގައި  ހަމަިމި  ންިކަންިވ ލަރެސްިކުރުމަށްިސާިޕްލޭނެއްިހުށަހެޅުއްވ އެވެ.ިއަދި 

އެވަނީއެވެ. ިބޭއްވުނެވެި.ިބައްދަލުވުނ9ިްިޖުމްލަިޕްލޭންގެިސްޓެރެޓެޖ ކްިއަހަރުިވަނ2020ިަިކޮމެޓީިއެއްިނެގުނެވެ.ިކޮމެޓީިތ ރީގައި 

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރައީސްިިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާސެލަރި)ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަންި(ޑރ.ިދީާބިމޫސާ،ި

ިމެމްަބރުިޑރ.ިއ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާ،ިވައ ސްިޗާންސެލަިރ

ިމެމްަބރުިރަޖ ސްޓްރަރިިهللا،ިއަޙުމަދުިރަޢޫފްިޢަްބދު

ިމެމްަބރުިއެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް()ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިި،ޢަލީهللاިސަޢުދުި.ޑރ

ިމެމްަބރުި)އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްފައ ނޭންސް(ިިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިި،މުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް

ިމެމްަބރުިރީޝާ،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަން(ިޢާއ ޝަތުިޑރ.ި

ިމެމްަބރުިޑ ރެކްޓަރި)ހ އުމަންިރ ސޯސް(ިި،އ ްބރާހ މްިސަމީރްިޑރ.

ިމެމްަބރުިސެންޓަރިފޯރިރ ސާޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަންި(ިސީނ އަރިލެކްޗަރާި)ިި،މަރ ޔަމްިޝަރީފާިޑރ.

ިމެމްަބރުިސީނ އަރިލެކްޗަރާި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންި(ި،ފާތ މަތުިމުނާިޑރ.

ިމެމްަބރުިސެންޓަރިފޯރިކޮންޓ ނ އުނ ންިއެޑ ޔުކޭޝަންި()ޑީންިި،މުޙައްމަދުިޝަހީން

ިމެމްަބރުިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީއާިއެންޑްިލޯ()ޑީންިިُ،ކީމްޙަްބދުލްޢަޝުޖާއުިމުޙައްމަދުި

ި

ިކޮމެޓީިޕަބްލ ކޭޝަންިިއެންޑްިއެތ ކްސް

ޢ ލްމީި ދ ރާސާތަކާއި  ކުރާި ނަމުގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ދަރ ވަރުންި މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

އެތ ކްސްގެިއެންމެިމަތީިމ ންގަނޑުިހ ފެހެއްޓުމަކީިޔުނ ވަރސ ޓީިއ ންިވަރަށްިޮބޑަށްިސަމާލުކަންިދޭިކަމެކެވެ.ިމ ކަން ިތަޙުލީލުތަކުގައި 
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ހަދާިއުޞޫލެިިހަރުދަނާ މުވައްޒަފުންި ދަރ ވަރުންނާއި  ކޮމެޓީއ ންނެވެ.ި މި  އުފުލާނީި ޒ ންމާއެއްި އެންމެހާި ހ ންގުމުގެި މަތ ންި އްގެި

ކަނޑައަ އުޞޫލުތައްި އެތ ކްސްގެި ހ ފަހައްޓަންޖެހޭި މ ންގަނޑުތަކާއި  ސުލޫކީި ގެންގުޅެންޖެހޭި ގުޅުންހުރި ިިޅާ،ދ ރާސާތަކުގައި  އެކަމާި

 އ ންނެވެި.ނ ންމުންތައްިނ ންމާނީިމ ިކޮމެޓީި

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިރ ޔާސަތުިި)ސެންޓަރިފޮރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަންި(ިިޑީން،ُއ ސްމާއ ލްިޝަފީޢުޑރ.ި

ިމެމްަބރުިިޑރ.ިވ ސާލްިމޫސާ،ިސީނ އަރިލެކްޗަރަރ،ި)ސެންޓަރިފޯިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަން(ި

ިމެމްަބރުިޑރ.ިއައ ޝަތުިރީޝާ،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަން(ިި

ިމެމްަބރުިިިސެންޓަރިފޯިޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިސްޓަޑީސް(ިޑީންި)ިޖަމީލް،ިهللاިޑރ.ިޢަްބދު

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިޝުޖާޢުިޢަްބދުލްޙަކީމް،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީއާިއެންޑްިލޯ(ި

ިމެމްަބރުިޑރ.ިފާޠ މަތުިމުނާ،ިސީނ އަރިލެކްޗަރަރި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަން(ި

 

ި(އަލްމަންހަޖު)އެޑ ޓޯރ އަލްިބޯރޑްި

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިއެޑްވައ ޒަިރިޑރ.ިމުޙައްމަދުިޒާހ ރުިޙުސައ ން،ިޗާންސެލަރި

ިޗީފްިއެޑ ޓަިރިޑރ.ިއ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާ،ިވައ ސްިޗާންސެލަިރ

ިއެޑ ޓަރުިިޑީންި)ސެންޓަރިފޯރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަން(ިިޑރ.ިއ ސްމާއ ލްިޝަފީޢު،

ިމެމްަބރުިިރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން(ިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)ިޑރ.ިދީބާިމޫސާ،

ިމެމްަބރުިޢަލީ،ިޑެޕ ޔުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރި)އެކަޑެމ ކްިއެފެއާރޒް(ިهللاިޑރ.ިސަޢުދު

ިމެމްަބރުިޑރ.ިއައ ޝަތުިރީޝާ،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަން(ިި

ިމެމްަބރުިއަޙްމަދުިސަލީމްިޙުސައ ން،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލަމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްި(

ިމެމްަބރުިމުޙައްމަދުިޝުޖާޢުިއަްބދުލްހަކީމް،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ(ި
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ިމެމްަބރުިއ ޞްޙާޤްިމުޙައްމަދުިފުޅު،ިޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޢަރަބ ކްިލޭންގްވ ޖް(ި

ިމެމްަބރުިސެންޓަރިފޯރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަން(ިިޑރ.ިވ ސާލްިމޫސާ،ިލެކްޗަރަރި)

ިމެމްަބރުިިޑރ.ިޢަލީިޝަމީމް،ިރައީސްި)ސ ވ ލްިސާރވ ސްިކޮމ ޝަން(ިި

 މެމްަބރުިޑރ.ިމ ޒްނާިމުޙައްމަދު،ިއެންޑެވާރި)ކޮންސަލްޓެންޓް(ިި

ި(އަލްމަންހަޖު)ިބޯޑްިއެޑްވައ ޒަރީިިއ ންޓަރނޭޝަނަލް

އެވަނީއެވެ.ި ހ މެނ ވަޑައ ގަންނަވާިމެމްަބރުންިތ ރީގައި  ކޮމެޓީގައި  ިމި 

ިމަޤާމްިނަންި

ިމެމްަބރުިރީންިްބލޮކްި)ކެނަޑާ(ޑރ.ިކެތު

ިމެމްަބރުިޑރ.ިމަންޒޫރުިއަލަމްި)އ ންޑ އާ(ި

ިމެމްަބރުިޙީިމަލްކާވީި)ޖޯރޑަން(ޑރ.ިފަތު

ިމެމްަބރުިޑރ.ިއަނަސްިޒަރްކާި)ކުވައ ތު(

ިމެމްަބރުިޕްރޮފެސަރިއ ްބރާހީމްިޒަކީި)ޔޫ.އެސް.އޭ(ި

ިމެމްަބރުިޕްރޮފެސަރިއާނ ސްިއަޙްމަދުި)ޕާކ ސްތާން(ި

ިޔުނ ަވރސ ޓީެގިކުއްލ އްޔާިތަކާއ ިސެންޓަރުތައްި

ފަސްިކުއްލ އްޔާިވަނީިއުފައްދާފައެވެ.ިމީގެިއ ތުރުންިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ޔުނ ވަރސ ޓީގައި  ދާއ ރާިތަކުންިކޯސްތައްިހ ންގުމަށްޓަކައި  ިއެކި 

ިި ިިިި،ޕޯސްޓްިގުރެޖުއޭޓްިސްޓަޑީސްިިސެންޓަރިފޮރޕޯސްޓްިގުރެޖުއޭޓްިކޯސްތައްިހ ންގުމަށްޓަކައ  ިިމަތީިކޯސްތަކަށް ތައްޔާރުިދަރ ވަރުން

ސެންޓަރިިކުރުމަށްޓަ ދަރ ވަރުންގެިިިފޮރކައި  މުވައްޒަފުންނާި ފަންނުވެރ ކަންި ކުރުމުގެި ދ ރާސާި އަދި  ކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ އުކޭޝަންި

ިި ސެންޓަރ ގެންނެވުމަށް،ި އަށަި މި ިިފޮރކ ަބއ ގައި  އެވަނީި ތ ރީގައި  އުފައްދާފައެވެ.ި ވަނީި ޕަްބލ ކޭޝަންސްި އެންޑްި ރ ސަރޗްި

ސެން  ޓަރތަކެވެ.ޔުނ ވަރސ ޓީގެިކުއްލ އްޔާތަކާއި 

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރްއާންިއެންޑްިސުންނާ •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންި •

 ލެޖްިއެންޑްިހ ޔުމަންިސައ ންސަސްިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮ •

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރެބ ކްިލޭންގުވ ޖް •
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 އ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމެނޭޖްމަންޓްިސްޓަޑީސްކުއްލ އްޔާިއޮފްި •

 ކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ އުކޭޝަންިފޮރސެންޓަރި •

 ރ ސަރޗްިއެންޑްިޕަްބލ ކޭޝަންސްިފޮރސެންޓަރި •

 ޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިސްޓަޑީސްިިފޮރސެންޓަރި •

ިއާންިއެންޑްިސުންނާޤުރްިކުއްލ ްއޔާިއޮފްި

އަކީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކުއްލ އްޔާތަކުގެިތެރެއ ންިޝަރުޢީިޢ ލްމުިއޭގެިިިއްޔާިއޮފްިޤުރުއާންިއެންޑްިސުންނާކުއްލ 

ކުއްލ އްޔާއ ންިތަޢުލީމު އެންމެިއ ސްދައުރެއްިއަދާކުރާންިކުއްލ އްޔާއެވެ.ިމި  ިޙާޞ ލްކުރާިއަޞްލުިމަޞްދަރުތަކުންިފޯރުކޮށްދ ނުމުގައި 

ޤުރް ދާއ ދަރ ވަރުންނަކީި ސުންނަތުގެި ކަމުގައި އާނާއި  ދަރ ވަރުންި ލ ބ ގެންދާނެި ކުޅަދާނަކަންި ކުރުމުގެި ދ ރާސާތައްި ޢ ލްމީި ރާއ ންި

ިި މ  މުޖްތަމަޢުގައި  2ިިިިވެގެންދާނެއެވެ.ިދ ވެހި  ހޭލުންތެރ ކޮށްިމ  މެދުގައި  ހ މެނ ފައ ވ2ިިިާ)ދޭއް(ިމަޞްދަރާއި  )ދޭއް(ިމަޞްދަރުގައި 

ޤައުމުިތަރައްޤީއަށްިބޭނުންވެ ސުންނަތުގެިއަލ ގަދަިދަންމަރުންިމަގުިފައ ވާިތަފާތުިދާއ ރާތަކުންިޤުރްޢ ލްމީިޚަޒާނާއ ންިދ ވެހި  އާނާއި 

ިދެއްކުމަކީިމ ިކުއްލ އްޔާގެިއެންމެއ ސްިއެއްޒ ންމާއެވެ.ިި

 ިކޯސްތައްިގެންދ ޔަިކުރ އަށްިއަހަރުިދ ޔަިފާއ ތުވެ

ކޯހެއްިކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެ.ިމ އީިިވަނަިއަހަރުގެިތެރޭގައ ިިކުއްލ ޔާިިއޮފްިޤުރުއާންިއެންޑްިސުންނާިއ ންިހަތަރ2020ިު

މީގެތެރޭގައި ި.ތަކެކެވެިކޯސްިގެންދ ޔަިކުރ އަށްިއުޞޫލުންިކްރެޑ ޓް،ُމޯލްޑ ވްސްިކޮލ ފ ކޭޝަންިއޮތޯރ ޓީންިފާސްކޮށްގެން
 ހ މެނެނީި:

 އެޑްވާންސްިސެޓްފ ކެޓްިއ ންިޤުރްއާންިމެމޮރައ ޒޭޝަންި •

 ެބޗްލަރިއޮފްިޤުރްއާނ ކްިސްޓަޑީސިްި •

ިމާސްޓާރިއޮފްިއާރޓްސްިއ ންިޤުރްއާނ ކްިސައ ންސަސިްި •

ިި އެޑްވާންސްިސެޓްފ ކ2020ިިެމީގެއ ތުރުން ކޮށްފައެއްނުވާނެއެވެ.ިއެހެނަސްި ތައާރަފުި ކޯހެއްި އ ތުރުި އަހަރުި ިިވަނަި އ ން ޤުރްއާންިޓްި

އަިމެމޮރައ ޒޭޝަން ޔޫިއެމްިގެިލާނ ންގނައ ފަރުގައ ހުރި  ފެށ ގެންދ ޔައެވެ.ިިިއި   ސެންޓަރުގައި 
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 އެހެނ ހެންިއެޑ އުކޭޝަނަލްި/ިޓީޗ ންގިހަރަކާތްތައް

ވަޒަންކުރުން ދ ނުމާއި   އުނގަންނައި 

ިި ވަޒަންިކުރުމުގެިހަރަކާތްތަކުގެިފެންވަރު ދ ނުމާއި  ތަފާތުިމަސައްކަތްތައްިކުރެވުނެވެ.ިއުނގަންނައި  އ ތުރަށްިރަނގަޅުިކުރުމަށްޓަކައި 

ިމ ގޮތުންިކޮންމެިސެމ ސްޓަރެއްިފެށުމުގެިކުރ ންިލެކްޗަރާރުންނަށްިއޮރ އެންޓޭޝަންިދ ނުމާއެކުިކަމާެބހޭިލ ޔެކ ޔުންތައްިއެބޭފުޅުންނަށްި

ަބ މާކުކުރުމުގައި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންި އެސައ ންމަންޓާއ ި އަދި  ހ އްސާިދެވުނެވެ.ި ލެކްޗަރާރުންނަށްި ހުރ ހާި މުރާޖަޢާކޮށްި މ ންގަނޑުި ލާި

ލ ޔުމުންި ލެކްޗަރާރުންނަށްި އ ރުޝާދުތައްި ޚާއްޞަި ެބހޭި ހަރަކާތްތަކާި ވަޒަންކުރުމުގެި އ މްތ ހާނުކުރުމާއި  ހަމައެހެންމެި ކުރެވުނެވެ.ި

ދަރ  އެސައ ންމަންޓުތައްިނަންގަވާި ޓެސްޓުތަކާއި  ކ ލާސްި އަދި  ފީޑްެބކްދެމުންިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ި ގަވާއ ދުންި ލެކްޗަރާރުންި ވަރުންނަށްި

ކ ޔަވައ ދއ ނުމުގެ ހާލަތުގައި  ކޮވ ޑުގެޚާއްސަި ބެއްލެވ އެވެ.ި ކޯޑ ނޭޓާރސްި ކަންކަންިިިގެންދަވާތޯި ވަޒަންކުރުމުގެި ކަންކަމާއި 

ކުއްލ އްޔާގެިފައ ނަލްިއ މްތ ހާނުތަކުގެިފެިިިނެވެ.ހ އްސާކުރެވުިިލެކްޗަރާރުންނާިިލުކުރ އަށްގެންދ އުމުގެިއުސޫ ންވަރުިހ ފެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

އެސައ ންމެންޓްތައްިޗެކްިކުރެވުނެވެ.ިި ިއެކަޑަމ ކްިރ ވ އުިކޮމ ޓީި)އޭ.އާރު.ސީ(ިންިއ މްތ ހާނުގެިގޮތުގައ ދެވުނުިސުވާލުތަކާއި 

އުމުިލޮކުޑައުނަކަށްިގޮސްގެންިޤަމެދުވެރ ވެގެނިްިިިވަނައަހަރުގެިފުރަތަމަިސެމ ސްޓާރގެިވަކ ހ ސާަބކުންިކޮވ ޑުިނަވާރައ ގެިހާލަތ2020ިިު

އޮންލަި ކަންކަންި ިިއ ންކ ޔަވައ ދ ނުމުގެި ކ ޔަވައ ދ ނުމާއ  ވ އަސްި ގެންދަންޖެހުނުކަމުގައި  ވަޒަންކުރުމުގެކޮށްި ވަރަށްިިިފެންވަރުި ކަންކަށްި

ިފުރ ހަމަކޮށްިަބލަހައްޓައ ިކުރ އަށްގެންދެވުނެވެ.ިި

ިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިޕްރޮފެޝަނަލް

މުހ އްމުިހަރަކާތްތައް  އެކަޑަމ ކްި/ިއެޑްމ ންިބޭފުޅުންިަބއ ވެރ ވި 

 ިޤުރުއާންކ ލާސްިއޮންލައ ނު

ހަތަރުސަތޭ ޕްރޮގުރާމެކެވެ.ިމ ޕްރޮގުރާމުގައި  ކުރ އަށްގެންދެވުނުި މުއްދަތަށްި ހުޅުވައ ލައ ގެންިހަތަރުހަފުތާގެި ިއްހައ ކައެމ އީިއާމުންނަށްި

 ކުދ ންިބައ ވެރ ވެިޕްރޮގުރާމްިފުރ ހަމަކުރ އެވެ.ި

 ިިބައްދަލުވުންިއ ލްމީ

ގޮތުންި ކުރުވުމުގެި ހޭލުންތެރި  އާމުންި ދީނީގޮތުންި މެދުވެރ ކޮށްގެންި ކުއްލ ޔާތައްި ފަރާތުންި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ކޮންމެއަހަރަކުި މ އީި

ިފަރާތުންިރާވައ ގެންިމ ބައްދަލުވުންިކުރ އަށްގެންދެވުނެވެި.ވަނައަހަރުިމ ކުއްލ ޔާގ2020ިިެކޮންމެއަހަރަކުިހ ންގާިޕްރޮގުރާމެކެވެ.ި
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 އެހެނ ހެންި

ތަކުގައި  ބައެއްޕްރޮގުރާމްި ބޭއްވި  މެދުވެރ ކޮށްި ޓީވީި ފަރާތުންި ގެި އެމްި ޔޫި އައި  ި ހުސައ ންި އަޒީޒުި އަުބދުލްި ޑީންި ކުއްލ އްޔާގެި

ކޮވ ޑާ ވެސްި މީގެއ ތުރުންި އަދި  19ިިބައ ވެރ ވ އެވެ.ި ގުޅ ގެން މ ނ ސްޓްއާި މުޖުތަމައ ސްލާމ ކްި ހޭލުންރީންި ގޮތުންިޢުި ކުރުވުމުގެި ތެރި 

ކުއްލ ޔާގެިޑީންިއައްޝައ ޚުި ވަރަށްިގ ނަިޕްރޮގުރާމްތަކުގައި  ިަބއ ވެރ ވެވަޑައ ގެންނެވ އެވެ.ިިޙުސައ ންޒީޒުިޢަުބދުލްިޢަހ ންގި 

ިލޯިއެންޑްިިޝަރީޢާިއޮފްިކުއްލ ްއޔާ

ޤާނޫނީިދާއ ރާގެިކޯސްތައްިފަރުމާކޮށްި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯިއަކީިޝަރީޢަތާއި 

މަސައްކަތްިކުރާނެި ޤާނޫނީިދާއ ރާގައި  ކުއްލ އްޔާިއ ންިހ ންގާިކޯސްތައްިފަރުމާކޮށްިހ ންގަނީިޝަރުޢީިއަދި  ިހ ންގާިކުއްލ އްޔާއެވެ.ިމި 

ޤާނޫނީިދާއ ރާގެިޑ ޕްލޮމާ،ިފެންވަރު ކުއްލ އްޔާިއ ންިޝަރުޢީިއަދި  ިރަނގަޅުިޕްރޮފެޝަނަލްިމީހުންިބ ނާކުރުމަށްިއަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.ިމި 

ތަޞައްވުރަކީި ލޯގެި އެންޑްި ޝަރީޢާި އޮފްި ކުއްލ އްޔާި ހ ންގައެވެ.ި ކޯސްތައްި ފެންވަރުގެި ޕީ.އެޗް.ޑީި އަދި  މާސްޓާރސްި ެބޗްލާރސް،ި

ފާހަގަކޮށްލެވޭިމ ތަނުންިހ ންގާިކޯސް ސަރަޙައްދުގައި  ތަކަކީިބައ ނަލްއަޤްވާމީިގޮތުންިފާހަގަކޮށްލެވޭިފެންވަރުގެިކޯސްތަކަށްިހަދައ ،ިމި 

ިލޯިކުއްލ އްޔާއަށްިވުމެވެ.ި

 އެކަޑަމ ކްި/ިޓީޗ ންގި

 ފާއ ތުވެިދ ޔަިއަހަރުިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިކޯސްތައްި

ކުއްލ އްޔާިއޮފ2020ިިިިް )ފަހެއް(ިކޯސްިކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެ.ިމ އީިމޯލްޑ ވްސ5ިިިްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯިއ ންިިވަނަިއަހަރުގެިތެރޭގައި 

ޑ ޕްލޮމާިއ ންިޝަރީޢާިިި،ކޮލ ފ ކޭޝަންިއޮތޯރ ޓީންިފާސްކޮށްގެން ކްރެޑ ޓްިއުޞޫލުންިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިކޯސްިތަކެކެވެ.ިމީގެތެރޭގައި 

އެސޯސ އެޓްިޑ ގްރީިއ ންިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯިި ެބއެންޑްިލޯިއަދި  މާސްޓަރިިިޗްލަރިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯިވ ތުއަދި  އޮނާސްިކޯހާއި 

ިލޯސިްި ިކޮމްޕަރޭޓ ވް ިޕޮލ ސިީިިި(MCL)އޮފް ިއެންޑްިޝަރީޢާ ިޖުޑ ޝަލްިސައ ންސަސް ިއ ސްލާމ ކް ިއޮފް ިމާސްޓަރ އާއ ި(MIJSSP) އާއ 

 ިިސްިހ މެނެއެވެ.ިސީިކޯޑޮކްޓަރިއޮފްިފ ލޯސަފީިއ ންިއ ސްލާމ ކްިޖުޑ ޝަލްިސައ ންސަސްިއެންޑްިލެޖ ސްލޭޓ ވްިޕޮލ 
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 ޓީޗ ންގިހަރަކާތްތައްި/އެހެނ ހެންިއެޑ އުކޭޝަނަލްި

ފަހުއަހަރުގ2020ިިިެސެޕްޓެންަބރުިި  1.2.1 ޤާނޫނުި ޝަރީޢަތާއި  ގައ ،ކޭ.އެސް.އެލްގެި

ދަރ ވަރުންނަށްިއަމާޒުކޮށްގެންިފެމ ލީިކޯޓުގެިޕްރޮސީޖާއާިގުޅޭިވޯކްޝޮޕެއްިބޭއްވުނެވެ.ިި

"ި މ Focus on Child Custody and Paternity Casesިިއެއީ:ި ި"

މައުޟޫޢަށްިއަށްިބޭއްވުނުިވޯކްޝޮޕެކެވެ.ިމ ސެޝަންިނަންގަވައ ދެއްވީިއަލްއުސްތާޛާި

 މޫމ ނާިއ ްބރާހީމްިއެވެ.ި

ވަޒަންކުރުން ދ ނުމާއި   އުނގަންނައި 

ކުރުމަށްޓަ ރަނގަޅުި އ ތުރަށްި ފެންވަރުި ޙަރަކާތްތަކުގެި ކުރުމުގެި ވަޒަންި ކުރެވުނެވެ.ިއުނގަންނައ ދ ނުމާއި  މަސައްކަތްތައްި ތަފާތުި ކައި 

ިމ ގޮތުންިކޮންމެިސެމ ސްޓަރެއްިފެށުމުގެިކުރ ންިލެކްޗަރާރުންނަށްިއޮރ އެންޓޭޝަންިދ ނުމާއެކުިކަމާެބހޭިލ ޔެކ ޔުންތައްިއެބޭފުޅުންނަށްި

މުރާޖަޢާކޮ މ ންގަނޑުި ަބލާި މާކުކުރުމުގައި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންި ހ އްސިާިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ިއެސައ ންމަންޓާއި  ލެކްޗަރާރުންނަށްި ށްިހުރ ހާި

ފެންވަރުިވަޒަންިކުރުމުގެިހަރަކާތްތަކާެބހޭިޚާއްޞަިއ ރުޝާދުތައްިލެކްޗަރާރުންނަށްިލ  ޔުމުންިކުރެވުނެވެ.ިހަމައެހެންމެިއ މްތ ހާނުކުރުމާއި 

ލެކްޗަ ދަރ ވަރުންނަށްި ޙަރަކާތްތަކާެބހޭގޮތުންި ވަޒަންކުރުމުގެި ފެންވަރުި އަދި  ފީޑްެބކްދެއްވާތޯިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ި ގަވާއ ދުންި ރާރުންި

ޕާޓް ޓައ މްިލެކްޗަރާރުންނަށްިބޭނުންވާިއެހީތެރ ކަން،ިކުއްލ އްޔާގެި-ކޯޑ ނޭޓަރުންިބެއްލެވ އެވެ.ިމީގެއ ތުރުންވެސްިއުނގަންނައ ދ ނުމުގައި 

ފައ ނަލްިއ މްތ ހާނުތަކުގެިފެ ކޯޑ ނޭޓަރުންގެިފަރާތުންިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ިއަދި  ކުއްލ އްޔާގެިންވަރުިހ ފެހެއްއ ދާރާއ ންނާއި  ޓުމަށްޓަކައި 

ިކުރެވުނެވެ.ިމުރާޖަޢާމ ކްިރ ވ އުިކޮމ ޓީި)އޭ.އާރު.ސީ(ިންިއ މްތ ހާނުިކަރުދާސްތައްިއެކަޑެ

ި

 

ިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމަންޓާއ ިކޮމ ޔުނ ޓީިސާވ ސަސްި

ިި އ ޖުތ މާޢީިތަފާތު ިިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިއަދި  ވަނަިއަހަރުިކޭ.އެސް.އެލްިގެިފަރާތުންިަބއ ވެރ ވެފައި 2020ިިޙަރަކާތްތަކުގައ 

ި؛ވެއެވެ.ިއެގޮތުން

ި

ި

ި

ި
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ި
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ި

އ ންިއ ންތ ޒާމްކޮށްގެންި"ިރޯދަިިޔުނ ވަރސ ޓީވަނަިއަހަރުގެިރަމަޟާންމަހަށްިޙާއްސަކޮށްގެންިދ ވެހ ރާއްޖޭިއ ސްލާމ1441ިިިީި 2.1

ިލެކްޗަރަރިާި ިކޭ.އެސް.އެލްގެ ިމައުޞޫއަށް ިމ  ިކުރުން" ިމަސައްކަތް ިދަރުމައަށް "ި ިޕްރޮގްރާމްގައ  ިބޭއްވ  ިތެރޭ"ިނަމުގައ  ފަސްމ ނެޓް

 ޒްިވަނީިވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.އަލްއުސްތާޛުިއަޙްމަދުިޝާ

 

2.2 ި ިޔުނ ވަރސ ޓީހީުބރޫި ިި އ ންތ ޒާމްކޮށްގެންި ޖޭރުއްސަލާމުންި 18ިއޮފްި ިި 22ިއަދި  ިި 2020ިޖޫންި ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިގައ ިި

"A Social Minimum in the Time of Pandemic: Territorial and Extraterritorial 

Guarantees”ިިިްިއޮންލައ ންިސ މްޕޯޒ އަމްގައ ،ިކޭ.އެސް.އެލްގެިލެކްޗަރާިއަލްއުސްތާޛުިއަޙްމަދުިޝާޒ ބޭއްވި  ގެިނަމުގައި 

ިވަޑައ ގަތެވެ.ަބއ ވެރ ވެ
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ކެޕ ޓަލްިމާކެޓްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިއޮތޯރ ޓީިއ ންި 2.3

ިި 22ިިިިއ ންތ ޒާމްކޮށްގެން 2020ިިނޮވެންަބރު

ިި ފެށ ގެން 30ިިިިއ ންި ގ2020ިިިެނޮވެންަބރު

"ޑައ ރެކްޓާސިްި ބޭއްވުނުި ނ ޔަލަށްި

ގައ ،ި ޕްރޮގްރާމް"ި ޓްރެއ ނ ންގި

މުޙައްމަދުިޝުޖާޢުިިިޑރކޭ.އެސް.އެލްގެިޑީނިްި

ިފައ ިވެއެވެ.ޑައ ގެންވަޢަްބދުލްޙަކީމްިަބއ ވެރ ވެ

2.4 ިި 2020ިިިިފެުބރުވަރީ އ ސްލާމީ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ބޭއްވުނުިޔުނ ވަރސ ޓީގައި  ޚާއްސަކޮށްގެންި މުވައްޒަފުންނަށްި އެކަޑެމ ކްި ގައި 

ިޑީން ިކޭ.އެސް.އެލް.ގެ ިޕްރޮގްރާމްގައ  ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިކޭ.އެސް.އެލް.ގެިިިޑރިިޕްރޮފެޝަނަލް ިއަދ  ިޢަްބދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދުިޝުޖާޢު

 ފާޠ މަތުިރަޝީދާިބައ ވެރ ވެފައ ވެއެވެ.ިލެކްޗަރާ

 

2.5 ިި އ ސްލާމ2020ިިިީިއޯގަސްޓް ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ގައި 

ިޔުނ ވަރސ ޓީ އ ންތ ޒާމްކޮށްގެންި ގެިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންި

އޮންލައ ންިިޞައްިޚާއެކަޑެމ ކްިމުވައްޒަފުންނަށިްި ކޮށްގެންިބޭއްވި 

 ޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިޕްރޮގްރާމްގައ ިކޭ.އެސް.އެލް.ގިެި

 

އަޙްމަދިުި 2.6 އަލްއުސްތާޛްި ލެކްޗަރާރުންކަމަށްވާި ދާއ މީި ކޭ.އެސް.އެލް.ގެި އާއި  ޢަްބދުލްޙަކީމްި ޝުޖާޢުި މުޙައްމަދުި ޑީންި

ޙުސައ ން، ޖަލީލުި ޢަްބދުލްި ިިިިޝާޒު،އަލްއުސްތާޛްި ިިއަލްއުސްތާޛާ ފާޠ މަތުިިޚްރުޢާއ ޝަތު އަލްއުސްތާޛާި އަދި  ނަޝީދުި ޝާި

ިރަޝީދާިބައ ވެރ ވެފައ ވެއެވެ.

2.7 ިި 2020ިިިިނޮވެންަބރު އ ސްލާމީ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ޔުނ ވަގައި  އ ންތ ޒާމްކޮށްގެންި އެކަޑެމ ކިްިރޔުނ ވަރސ ޓީއ ންި ސ ޓީގެި

ިި ިިހާއްސަމުވައްޒަފުންނަށް އޮންލައ ން ބޭއްވި  ޑީންިކޮށްގެންި ކޭ.އެސް.އެލް.ގެި ޕްރޮގްރާމްގައި  ޑ ވެލޮޕްމަންޓްި ިިޕްރޮފެޝަނަލްި

ިި އަޙްމަދުިޝާޒު،ިއަލްއުސްތާޛާ އަލްއުސްތާޛްި ކޭ.އެސް.އެލް.ގެި އާއި  ޢަްބދުލްޙަކީމްި ިިމުޙައްމަދުިޝުޖާޢުި ޝިާިޚްރުޢާއ ޝަތު

އަލްއުސްތާޛާިފާޠ މަތުިރަޝީދާިބައ ވެރ ވެފައ ވެއެވެ. ިނަޝީދުިއަދި 
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 އެހެނ ހެންި

ިިވ2020ިިަ އަދ  ސެމ ސްޓަރި ދެވަނަި އަހަރުގެި ގައ 2021ިިިިނަި ޑޭި އޯޕަންި އޮންލައ ންި ސެމ ސްޓަރގެި ފުރަތަމަި އަހަރުގެި ވަނަި

ިި ިިކޭ.އެސް.އެލްގެިޑީންިއާއ  ިިއަލްއުސްތާޛްިއަޙްމަދުިޝާޒު،ިއަލްއުސްތާޛާ އަލްއުސްތާޛާިފާޠ މަތުިޚްރުޢާއ ޝަތު ޝާިނަޝީދުިއަދި 

 ބައ ވެރ ވެފައ ވެއެވެ.ރަޝީދާި

ިކުއްލ ްއޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިހ އުމަންިސައ ސްސަސްި

އ ންސާނީިޢ ލް ކުއްލ އްޔާއ ންިއ ސްލާމީިތަޢުލީމާއި  އެއްގޮތަށްިއުނގަންނައ ދީ،ިދ ރާސާތައްިމި  މުތައްިއ ސްލާމީިޝަރީޢަތުގެިރޫހާއި 

ސުލޫކީިގޮތުންިކުރުމުގެިއ ސްދައުރެއްިއަދާކުރާިކުއްލ އްޔާއެ އަދި  ފ ކުރީިގޮތުންނާއި  ކުއްލ އްޔާގެިއަމާޒަކީިޢަޤީދާގެިގޮތުންނާއި  ވެ.ިމި 

ޒަމާނީިގޮންޖެހުންތަކަށްިކުރ މަތ ލެވޭފަދަިޢ ލް ަބޔަކުިއުފެއްދުމެވެ.ިއަދި  ފަންނުވެރި  އަދި  މީ،ިމުޖްތަމަޢުއަށްިބޭނުންވާފަދަިހުނަރުވެރި 

ޘަޤާފީިަބޔަކުިއުފެއްދުމެވެ. އ ސްލާމީިމަޢުރ ފާވެރ ކަންިފެތުރުމެވެ.ިކުއްލ އްޔާގެިިިފ ކުރީިއަދި  އ ސްލާމީިފ ކުރާއި  މުޖްތަމަޢުގައި  އަދި 

ިލަނޑުދަނޑ އަކީިއ ންސާނާގެިކާމ ޔާީބގެިއަސާސަކީިއ ސްލާމީިފ ކުރުިކަމަށްިހެދުމެވެ.ި

އ ސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގައި  ކުއްލ އްޔާިއ ންިހ ންގާިކޯސްތައްިފަރުމާކުރެވ ފައ ވަނީިދ ވެހި  ފ ކުރާއ ،ިއ ސްލާމީވަންތަކަންިއ ތުރުކޮށް،ިިިމި 

ހަމަިއެހެންމެިކުއްލ އްޔާގެިއަމާޒަކީި ބ ނާވާނެިގޮތަށެވެ.ިއަދި  ޖީލެއްި ޝަޚުޞ އްޔަތުިވަރުގަދަކޮށް،ިއުފެއްދުންތެރި  އ ސްލާމީިދ ވެހި 

އ ސް ޤައުމަށާއި  ލާމީިއުއްމަތަށްިމަންފާިކުރާނެިގޮތެއްގެިޒަމާނީިތަހުޒީބީިމުޖްތަމަޢަކަށްިޭބނުންވާނެިހުރ ހާިޢުންޞުރުތަކާއެކު،ިދ ވެހި 

ދ ނުމެވެ.ި ިމަތ ންިމަތީިތަޢުލީމުިއުނގަންނައި 

ިިޓީޗ ންިގ/ިިމ ކްއެކަޑެ

 ިކޯސްތައްިގެންދ ޔަިކުރ އަށްިއަހަރުިދ ޔަިފާއ ތުވެ

2020ިިިި ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑް ކޯހެއްިކުރ އަށ06ިިިްހ އުމަންސައ ންސަސްއ ންިިވަނަިއަހަރުގެިތެރޭގައި 

ފާސްކޮށްގެން އޮތޯރ ޓީންި ކޮލ ފ ކޭޝަންި މޯލްޑ ވްސްި މ އީި ُُގެންދެވުނެވެ.ި ތަކެކެވެ.ި، ކޯސްި ގެންދ ޔަި ކުރ އަށްި އުޞޫލުންި ކްރެޑ ޓްި

ހ މެނެނީި: ިމީގެތެރޭގައި 

 ޑޮކްޓަރިއޮފްިފ ލޯސަފީިއ ންިފ ޤުހުިއެންޑްިއުޞޫލުލްިފ ޤުހުިި •

 ިިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިލީޑަރޝ ޕްމާރސްޓަރސްިއޮފް •

 މާރސްޓަރސްިއޮފްިޖާރނަލ ޒަމްިއެންޑްިމީޑ އާިކޮމ އުނ ކޭޝަންސް •
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 މާރސްޓަރސްިއޮފްިޢަޤީދާިއެންޑްިއ ސްލާމ ކްިތޯރޓްި •

 ެބޗްލަރިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިސްޓަޑީޒް •

 ޑ ޕްލޮމާިފޯރިއ މާމްޝ ޕިްި •

ކ މީގެިއ ތުރުންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކޯިމޮޑ އުލުގެިގޮތު ޔުނ ވަރސ ޓީގެިހުރ ހާިމަރުޙަލާތަކެއްގެިކޯސްތަކުގައި  ޔަވައ ދެވޭިކޯިމޮޑ އުލްތައްިގައި 

ވަޒަންިކުރުމުގެިމަސައްކަތްިކޯޑ ނޭޓްިކުރީިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިކ ޔަވައ  އ މްތ ޙާންިކުރުމާއި  ދ ނުމާއި 

ިހ އުމަންސައ ންސަސްއ ންނެވެ.

 ހަރަކާތްތައްިޓީޗ ންގ/ިިއެޑ އުކޭޝަނަލްިއެހެނ ހެން

އެކޯހުގ2020ިިެ އަދި  ކުރެވުނެވެ.ި ފާސްި ހުށައަޅައި  ޯބޑަށްި އެކަޑެމ ކްި ފަރުމާކޮށް،ި ކޯސްި އ މާމްޝ ޕްި ެބޗްލަރިއޮފްި އަހަރުި ިވަނަި

ެބޗްލަރިއޮފ2021ިިިްނެވެ.ިިކ އުލަމްިޑ ޕާރޓްމަންޓަށްިފޮނުވުމޮޑ އުލްތައްިއެކުލަވާލައ ،ިކަރ  ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިސެމ ސްޓަރގައި 

ިއ މާމްޝ ޕުގެިކ ޔެވުންިފެށ ގެންދާނެއެވެ.ި

އެފެ އ ސްލާމ ކްި އޮފްި ޚާއްޞަިމ ނ ސްޓްރީި ގެންދ އުމުގެި ޑ ގްރީިފެންވަރަށްި ތ އްެބވ ިއ މާމުންި ޚ ދުމަތުގައި  މ ހާރުި ގުޅ ގެންި އާޒްއާި

މ  ިޕްރޮގުރާމުގެިދަށުންިއ މާމުންނަށްިޑ ޕްލޮމާިކޯހެއްިފަށައ ،ިކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެި.ޕްރޮގުރާމެއްިފެށުނެވެ.ިއަދި 

 ވަޒަންކުރުންިދ ނުމާއ ިއުނގަންނައ 

ތަފާތުިގ ނަިމަސައްކަތްތައްިކުރެވުނެވެ.ިސެމ ސްޓަރެއްިފެށު މުގެިކުއްލ އްޔާއ ންިފޯރުކޮށްދެވޭިތަޢުލީމުިއ ތުރަށްިހަރުދަނާިކުރުމަށްޓަކައި 

ހުރ  ަބކުރ ންި ލެކްޗަރާރުންނާި އަދި އްހާި ދެވުނެވެ.ި އެބޭފުޅުންނަށްި ލ ޔެކ ޔުންތައްި ކަމާެބހޭި މަޝްވަރާކޮށްި ކަންކަމުގައި  ދަލުކޮށް،ި

ކުރެވުނެވެ.ިއަދި  ހ އްސާި ލެކްޗަރާރުންނަށްި ހުރ ހާި މުރާޖަޢާކޮށްި މ ންގަނޑުި ަބލާި މާކުކުރުމުގައި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންި އެސައ ންމަންޓާއި 

ވަ ފައ ނަލްިއ މްތ ހާނުތަކުގެިއ މްތ ހާނުކުރުމާއި  ޒަންކުރުމާިެބހޭިޚާއްޞަިއ ރުޝާދުތައްިލެކްޗަރާރުންނަށްިލ ޔުމުންިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ިއަދި 

މ ކްިރ ވ އުިކޮމ ޓީންި)އޭ.އާރު.ސީ(ިއ މްތ ހާނުތަކުގެިސުވާލުިކަރުދާސްތައްިކުއްލ އްޔާގެިއެކަޑެޕޭޕަރުތަކުގެިފެންވަރުިހ ފެހެއްޓުމަށްޓަކައ ިި

ިވުނެވެ.ިމުރާޖަޢާިކުރެ

އެކަޑެމ ކްިކަންތައްތައިްި ކުރުމަށްޓަކައ ިމ ކޯސްތަކަށްިކޯސްިކޯޑ ނޭޓަރުންިހަރުދަނާދަރ ވަރުންނަށްިކަންކަންިފަސޭހަކޮށްދީ،ިޚ ދުމަތްތަކާއި 

ިހަމަޖެއްސުނެވެ.ިމ ގޮތުން:

 ކޯހުގެިކޯޑ ނޭޓަރަކީިއަލްއުސްތާޛްިއ ސްމާޢީލްިނާޖީިފ ޤުހުިއެންޑްިއުޞޫލުލްިފ ޤުހުިއ ންިޑޮކްޓަރިއޮފްިފ ލޯސަފީި .1
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 މ ނަތުިޢާފ ޔާިއާމާރސްޓަރސްިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިލީޑަރޝ ޕްިކޯހުގެިކޯޑ ނޭޓަރަކީިއަލްއުސްތާޛާި .2

 ނާޖީކޯހުގެިކޯޑ ނޭޓަރަކީިއަލްއުސްތާޛުިއ ސްމާޢީލްިިމާރސްޓަރސްިއޮފްިޖާރނަލ ޒަމްިއެންޑްިމީޑ އާިކޮމ އުނ ކޭޝަންސް .3

 ެބޗްލަރިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިސްޓަޑީޒްިކޯހުގެިކޯޑ ނޭޓަރަކީިއަލްއުސްތާޛާިފަރީދާިމުޙައްމަދު .4

 ޑ ޕްލޮމާިފޯރިއ މާމްޝ ޕްިކޯހުގެިކޯޑ ނޭޓަރަކީިއަލްއުސްތާޛްިއަޙްމަދުިސަލީމްިޙުސައ ންި .5

މޮޑ އުލްތަކަށްިވެސްިކޯޑ ނޭޓަރުންިހަމަޖެއްސ ފައ ވެއެވެ.މީގެިއ ތުރުންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކޯިމޮޑ އުލުގެ ިތަކުގެިވަކ ވަކި 

ޕާރޓްިޓައ މްިލެކްޗަރާދޭންިޖެހުމުންިކުއްނަިއަހަރުިއޮންލައ ންކޮށްިކ ޔަވައ ވ2020ިިަ ވަޑައ ގަންލ އްޔާގައި  ނަވާިބޭފުޅުންިރުންިގޮތުގައި 

އޮންލައ ންކޮށްިކ ޔަޔުނ ވަރސ ޓީގެިމޫޑް ިރާމްިހ ންގުނެވެި.ކުރުމުގެިތަފާތުިޕްރޮގްދ ނުމަށްިއަހުލުވެރ ވައ ލްއަށާއި 

ިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިޕްރޮފެޝަނަލް

މުހ އްމުިހަރަކާތްތައްި/އެކަޑަމ ކްި  އެޑްމ ންިބޭފުޅުންިަބއ ވެރ ވި 

ހ ންގުކ ޔަވައ  މުވައްޒަފުންނަށްި އެކަޑެމ ކްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ދ ނުންި އުނގަންނައި  ޕްރޮފެޝަނަލްިދ ނުމާއި  ނުި

ިޑ ވެލޮޕްމެންޓްިޙަރަކާތްތަކުގައ ިކުއްލ އްޔާގެިއެކަޑެމ ކްިމުވައްޒަފުންިބައ ވެރ ވ އެވެ.

 އެހެނ ހެންި

ކުއްލ އްޔާގެި ވަނަިއަހަރުގ2019ިިެ .1 ކުއްލ އްޔާގެިޑެސްކެއްިަބހައްޓައި  ފުރަތަމަިސެމ ސްޓަރގެިއޯޕަންިޑޭގެިޙަރަކާތްތަކުގައި 

އޮންލައ ންކޮށްިގެންދެވުނުިއޯޕަނިްިއެކަޑެމ ކްިމުވައްޒަފުންިޢަމަ ދެވަނަިސެމ ސްޓަރގައި  ލީިގޮތުންިބައ ވެރ ވ އެވެ.ިިއަދި 

 ޑޭގެިޙަރަކާތްތަކުގައ ިކުއްލ އްޔާއ ންިބައ ވެރ ވ އެވެ.

އޭޕްރީލ21ިިިްކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިހ އުމަންސައ ންސަސުގެިފަރާތުނ2ިިިްިޢ ލްމީިބައްދަލުވުނިްި .2

މަޢުލޫމާތުިދެއްވ2020ިިިިީ އޮންލައ ންކޮށްިކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެ.ިމ ޕްރޮގުރާމުގައި  ޞ އްޙަތު"ިގެިނަމުގައި  "ރޯދަިއާއި  ގައި 

ޑޮކްޓަރިމުޙައްމަދުިޙަނީފެވެ.ިހުށައެޅުއްވީިއުސްތާޛްިއާދަމްިނަޞީރުިއ ްބރާހީމެވެ.هللاިޑރ.ިޢަްބދު  ޖަމީލްިއާއި 

3. ިި މީހ19ިިުކޮވ ޑް ޙާލަތުގައި  ފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިިގެި ޔުނ ވަރސ ޓީންިތަފާތުިމަޢުލޫމާތުތައްި ތ ެބންޖެހުމުންި ފުރަބަންދުގައި  ންި

ކުއްލ އްޔާގެިއެކަޑެމ ކްިި ކުރ އަށްިގެންދ ޔަިޕްރޮގުރާމްތަކުގައި  ބޭފުޅުންިބައ ވެރ ވެިލެއްވ އެވެ.3ިިިި"އުފަލާއެކު"ިގެިނަމުގައި 

ިއެއީ:ިި

 އަޙްމަދުިސަލީމްިޙުސައ ންއުސްތާޛްި 3.1
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 ޢަްބދުލްޙަކީމްިއާފ ޔާިއާމ ނަތުިއުސްތާޛާ 3.2

 އުސްތާޛާިފަރީދާިމުޙައްމަދުި 3.3

ިދަރ ވަރުންނެވެ.ިއެއީި:20ިވަނަިއަހަރުިކުއްލ އްޔާއ ންިދަސްވެނ ވ2020ިިީ .4

 ދަރ ވަރުނ7ިްި-4ިެބޗްިިިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިލީޑަރޝ ޕްިމާރސްޓަރ 4.1

 ދަރ ވަރުނ3ިްި-5ިެބޗްިިިނޮލެޖްިއެންޑްިލީޑަރޝ ޕްއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިިމާރސްޓަރ 4.2

އާިިމާރސްޓަރ 4.3 ިިއޮފްި ެބޗް ކޮމ އުނ ކޭޝަންސްި މީޑ އާި އެންޑްި ޖާރނަލ ޒަމްި އ ންި 6ިިި-2ިިރޓްސްި

 ދަރ ވަރުން

 ދަރ ވަރުނ1ިިްިި-12ިެބޗްިިެބޗްލަރިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިސްޓަޑީޒް 4.4

 ދަރ ވަރުނ2ިިްިި-14ިެބޗްިިެބޗްލަރިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިސްޓަޑީޒް 4.5

 ދަރ ވަރުން.2ިި-10ިސްިެބޗްިލޮމާިފޯރިއ މާމްޑ ޕް 4.6

މާސްޓަރިޕްރޮގްރާމްިފޮރިޖަރނަލ ޒަމްި 4.7  ދަރ ވަރުނ3ިްި–ޕްރި 

ިކުއްލ ްއޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންި

ގާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންިއަކީ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީިއ ންިހ ންގާިތަޢުލީމީިދާއ ރާގެިކޯސްތައްިފަރުމާކޮށްިހ ން

ހުނަރުިކު ވ ސްނުމުގެި އަސާސްތަކަކީ،ި އ ސްކަންދޭި އެންމެި އ ންި ކުއްލ އްޔާި މި  ކުރުމުގައި  ތަރުބ އްޔަތުި ދަރ ވަރުންި އްލ އްޔާއެވެ.ި

ދ ރާސާތައިްި ތަޢުލީމީި އަދި  އަށަގެންނެވުމާއި  ޘަޤާފަތެއްި އ ސްލާމީި ދ ނުމާއި  އުނގަންނައި  ކޮށްގެންި އ ސްލާމީި ޢ ލްމުި ކުރ އެރުވުމާއި 

ިިމެކުރު މ  ކުރުމެއްނެިވެ.ި ތަފާތުި އަމާޒަކީ،ިއެއްވެސްި ފުރުޞަތުތައްިކުއްލ އްޔާގެި އުނގެނުމުގެި ފަރުދަކަށްވެސް،ިތަޢުލީމުި ތ ،ިކޮންމެި

ތަރައްޤީވެފައ ވާި ގޮތަކުންވެސްި ތެރެއ ން،ިހުރ ހާި ދ ނުމުގެި އ ސްކަންި އަށަގެންނެވުމަށްި ސ ފަތައްި ރ ވެތި  ތަނަވަސްކޮށްދީ،ިއ ސްލާމީި

މަސައްކަތްިކުރާނޭިލީޑަރުންިއ ންސާނަކުިބ ނާކުރުމެވެ ކުއްލ އްޔާިއ ންިހ ންގާިކޯސްތައްިފަރުމާކޮށްިހ ންގަނީ،ިތަޢުލީމީިދާއ ރާގައި  .ިމި 

ދ ރާސާތަކާއި  މ ޒަމާނުގެި ގުޅުންހުރި  އާއި  ދާއ ރާި ޢ ލްމާއި  އ ސްލާމީި ބޭނުންވާި ތަރައްޤީކުރުމަށްި އުފެއްދުމާއި  މުދައްރ ސުންި

ދާއ  ގުޅުންހުރ ،ިމަތީިނަޒަރ އްޔާތުތަކާިެބހޭިޢ ލްމާއި  ލ ބ ދޭނެިގޮތަށެވެ.ިތަޢުލީމީިދާއ ރާިއާއި  ރާގެިހުނަރުިއެންމެިފުރ ހަމަިގޮތުގައި 

ކުއްލ އްޔާގެިމުހ ންމުިއެއްިއަމާޒެވެ.ިއެންމެިިިފެންވަރުގެ މުހ ންމުިދ ރާސާތައްކޮށްިއެިދ ރާސާތައްިޝާއ ޢުކުރަމުންިދ ޔުމަކީވެސްިމި 

އެ ވަސީލަތްތައްިބޭނުންކޮށްގެންިއުނގަންނައ ދ ނުމުގެިތެރެއ ން،ިރާއްޖެއާއ ިމަތީިފެންވަރުގެިދ ރާސާތައްކުރުމާއި  ންމެިފަހުގެިގޮތްތަކާއި 

ވެގެންި ކުލ އްޔާގެިތަޞައްވުބައ ނަލްއަޤުވާމީިފެންވަރުގައ ވެސްިފާހަގަިކޮށްލެވޭިމަރުކަޒެއްކަމުގައި   ިރެވެ.ދ އުމަކީ،ިމި 
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ިޓީޗ ންގިިި/އެކަޑަމ ކްިި

 ިިކޯސްތައްިގެންދ ޔަިކުރ އަށްިއަހަރުިދ ޔަިފާއ ތުވެ

ިތެރޭގައ 2020ިިިި ިއަހަރުގެ ިފާސްކޮށްގެނ10ިިްކުއްލ އްޔާގިެިވަނަ ިއޮތޯރ ޓީން ިކޮލ ފ ކޭޝަން ިމޯލްޑ ވްސް ިމ އީ ިގެންދެވުނެވެ. ިކުރ އަށް ،ُކޯހެއް

ހ މެނެނީ:ިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިކޯސްިތަކެކެވެި. ިމީގެތެރޭގައި 

 ލީޑަރޝ ޕްިއެންޑްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންމާސްޓާރިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންިއ ންި

 މާސްޓަރިއޮފްިޓީޗ ންގިއެންޑްިލާރނ ންގި

 ެބޗްލަރިއޮފްިޓީޗ ންގިޤުރްއާން

 އަހަރު(1ިޑ ޕްލޮމާިއ ންިޓީޗ ންގިޤުރްއާންި)

ިެބޗްލަރިއޮފްިޓީޗ ންގިއ ސްލާމ ކުިސްޓަޑީޒްި

ިއަހަރުި(1ިޑ ޕްލޮމާިއ ންިޓީޗ ންގިއ ސްލާމ ކުިސްޓަޑީޒްި)

ިންގިޢަރަބ ކުިލޭންގުއޭޖްެބޗްލަރިއޮފްިޓީޗ 

ިއަހަރުި(1ިޑ ޕްލޮމާިއ ންިޓީޗ ންގިޢަރަބ ކުިލޭންގުއޭޖްި)

ިއެޑ ޔުކޭޝަނިްިިހުޑްިޗައ ލްޑްިއާރލީިެބޗްލަރިއޮފް

ިޕޯސްޓްިގްރެޖުއޭޓްިޑ ޕްލޮމާިއ ންިޓީޗ ންގ

 ހަރަކާތްތައްިޓީޗ ންގ/ިިއެޑ އުކޭޝަނަލްިއެހެނ ހެން

ޖުމްލ2020ިިިަި ހެދުމަށްިސްކޫލްިތަކަށްިފޮނުވުނެވެ.ިމީގެިތެރެއ ނ2ިިިްއަދ 1ިިިިލްިއެކްސްޕީރ އަންސިްިދަރ ވަރުންިޕްރޮފެޝަނ120ިިަގައި 

ިި ކޮވ ޑް ތަކެއްި ދަރ ވަރުންި ޕްރޮފެޝަނަލްިިިއ19ިިާގ ނަި ސްކޫލުންި ރަށުި އެކުދ ންނަށްި ވުމާއެކު،ި ބަދަލުވެފަި ރަށަށްި ގުޅ ގެންި

ިއެކްސްޕީރ އަންސްިހެދުމުގެިފުރުސަތުިދެވުނެވެ.ި

ިި ިިމީގެ ނަށްިއ ތުރަށްިޕްރޮފެޝަނަލްިއެކްސްޕީރ އަންސްިގެިފުރުސަތުިގ ނަިދަރ ވަރުންިި،ގެިހާލަތަށްިރ އާޔަތްކޮށ19ިިްއ ތުރުންިކޮވ ޑް

ޕްލޭފަހ ކޮށް އެކްސްޕީރ އަންސްި ޕްރޮފެޝަނަލްި އޯލްޓަރނޭޓ ވްި ގޮތުންި އަދ ނެދ ނުމުގެި ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.ި ދާއ ރާގައ ިއްި ޓީޗ ންގި ި

ސްކޫލްގަކުރަމުންދާމަސައްކަތް މަސައްކަތްކުރާި ދަރ ވަރުި އެި ދަރ ވަރުންނަށްި ނަގައ އޮންލައ ންިިއ ިި ގިެިކޮށްި ޔުނ ވަރސ ޓީި ގަޑ ތައްި ދޭި

ރވްކުރެވުނެވެ.ިއެހެންކަމުންިމ ފަދަިދަރ ވަރުންނަށްިވެސްިޕްރޮފެޝަނަލްިއެކްސްޕީރ އަންސްިނ ންމުމަށްިޒާލެކްޗަރާއ ންިމެދުވެރ ކޮށްިއޮްބ

 ވެ.ިިިމަގުިތަނަވަސްވެގެންިދ ޔައެ
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 ވަޒަންކުރުންިދ ނުމާއ ިއުނގަންނައ 

ދަރ ވަރުންިލައްވ2ިިާ ކ ޔަވައ ދ ނުމުގެިފެންވަރުިވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި  މޫޑުލްިއ ންިދަރ ވަރުންގެިފީޑްި ސެމ ސްޓާރގެިލެކްޗަރާއ ންގެި

ބައެއްިލެކްޗަރަރސްިގެިކ ޔަވައ ދ ނުންިިއ ތުރަށްިރަގަޅުިކު  ރުމަށްިބުނެދެވުނެވެ.ިިެބކްިނެގުނެވެ.ިއަދ ިއޭގެިއަލީގައި 

ިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމަންޓް

 ހަރަކާތްތައްިމުހ އްމުިަބއ ވެރ ވ ިބޭފުޅުންިއެޑްމ ން/ިިމ ކްއެކަޑެ

ބޭފުޅުނ5ިް ޕޭޕަރުިހުށަިއެޅުއްވި  ިޑރ.ިއައ ޝަތުިރީޝާ،ިޑރ.ިފާތ މަތުިމުނާ،ިއާގ ސާިޢަލީި؛ިވަނަިއައ .ސީ.އައ .އޭިގައި 

ބޭފުޅުނ5ިް މޮޑަރޭޓްިކުރެއްވި  ިދުޢީއުލަތުިސަޚަޑރ.ިއައ ޝަތުިރީޝާ،ިޑރ.ިފާތ މަތުިމުނާ،ި؛ُُވަނަިއައ .ސީ.އައ .އޭިގައި 

"ލެކްޗަރަރއ ންގެިމޫޑުލްިތަޖުރ ާބ"ިހުށަިއަޅާިދެއްވިީި ިސަން.ޙަިވ ސާމިާި،ُُދުޢީއުލަތުިސަޚަޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިވޯރކްޝޮޕްިގައި 

ކޯިހޮސްޓްިއ ންިގޮތުގަ ިކުއްލ އްޔާިގެިގ ނަިމުއައްޒަފުންިބައ ވެރ ވ އެވެ.ިިއ އ ޤުރާިވާރޗުއަލްިުބކްފެއަރިގައި 

 “Online Teaching and Collaborative Tools” ްޑ ސެމްަބިރ18ި-7ި(އ ންޑ ޔާިގައ ިކުރ އަށްިދ ޔަިއޮންލައ ންިކޯހެއ 

ިސަން،ިޑރ.ިފާތ މަތުިމުނާިވަނީިފުރ ހަމަިކޮށްފައެވެ.ޙަވ ސާމިާި)2020

“Quality Assurance in Online Teaching”ި ކޯހެއްި އޮންލައ ންި ކުރ އަށްދ ޔަި 30ި-15(އ ންޑ ޔާގައި 

ިދުިވަނީިފުރ ހަމަކޮށްފައެވެި.ޢީސަިޚައުލަތު)2020ނޮވެމްަބރ

ިދީފައެވެ.ިިހަޅައ ސަންިހުށަޙަވ ސާމާިި،ُދުޢީއުލަތުިސަޚަ"އުފަލާއެކު"ިސައ ކޯިސޯޝޯިސަޕޯރޓްިއޮންލައ ންިއެޕ ސޯޑްިތަކެއްިވަނީި

 އެހެނ ހެންި

ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންގެިއެކަޑެމ ކްިމުވައްޒަފުންިޢަމަލީިގޮތުންިބައ ވެރ ވ އެވެި. ިޔުނ ވަރސ ޓީިގެިއޯޕަންޑޭތަކުގައި 

ިލޭންގްވ ޖްިޢަރަބ ކްިއޮފްިކުއްލ އްޔާ

އުފައްދާއޮފިްިކުއްލ އްޔިާި ޢަރަބ ަބސްިފެތުރުމުގެިމާތްިމަޤްޞަދުގައި  ފައ ވާިކުއްލ އްޔާއެކެވެ.ިދީނުގެިޢަރަބ ކްިލޭންގްވ ޖަކީިދ ވެހ ރާއްޖޭގައި 

ިި ޤުރ2ިިްމައ ގަނޑު މަޞްދަރުކަމުގައ ވާި މުސްލ މުންި)ދޭއް(ި ވުމާއ އެކު،ި ކަމަށްި ބަހުންި ޢަރަބި  އައ ސްފައ ވަނީި ސުންނަތްި އާނާއި 

ަބސްިދަސްކުރުމަކީިވަރަށްިމުހ ންމުިކަމެއްކަންިޔަޤީނެވެ.ިދ ވެހ  ރާއްޖޭގެިއަދާކުރަންޖެހޭިދީނީިވާޖ ުބތައްިފުރ ހަމައަށްިއަދާކުރުމަށްިޢަރަބި 

އެއްގޮތް ަބހަށްިދ ވެހ ންިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިލަނޑުދަނޑ ތަކާއި  ޢަރަބި  ޢަރަބ ަބސްިފެތުރުމާއި  ވާގޮތުގެިމަތ ންިދ ވެހ ރާއްޖޭގައި 
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ފެންވަރަށް ބޭނުންވާި މީހުންި ދާއ ރާތަކުގެި ތަފާތުި މުޖުތަމަޢުގެި އ ސްލާމީި ދ ވެހި  މުޢާމަލާތުޝައުޤުވެރ ކުރުވުމާއި  ދާއ ރާތަކުގައި  ިިއެި

ިލ އްޔާއ ންިދަނީިމަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.ިކުރެވޭފަދަިޤާބ ލުިމުޖްތަމަޢެއްިބ ނާކުރުމަށްިމ ިކުއް

ިިޓީޗ ންގ/ިިއެކަޑަމ ކް

 ިކޯސްތައްިގެންދ ޔަިކުރ އަށްިއަހަރުިދ ޔަިފާއ ތުވެ

ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަވަނަިއަހަރ2020ިިު ކޯސްިކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެ.ިމ އީިމޯލްޑ ވްސްިކޮލ ފ ކޭޝަނ5ިިިްބ ކްިލޭންގްއެޖްއ ނިްިގެިތެރޭގައި 

ހ މެނެނީ:ިކްރެޑ ޓްިއުޞޫލުންިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިކޯސްތަކެކެވެ.ި،ُއޮތޯރ ޓީންިފާސްކޮށްގެން ިމީގެތެރޭގައި 

 ބ ކްިލޭންގްއެޖްިޑ ޕްލޮމާިއ ންިއެރަ •

 އ ންިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖްސަރޓ ފ ކެޓްިއެޑްވާންސްޑްި •

 އ ންިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖ3ިްސަރޓ ފ ކެޓްި •

 އެރަބ ކްިލޭންގްއެޖްއ ނ2ިިްސަރޓ ފ ކެޓްި •

 އ ންިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖ1ިްސަރޓ ފ ކެޓްި •

 ހަރަކާތްތައްިޓީޗ ންގ/ިިއެޑ އުކޭޝަނަލްިއެހެނ ހެން

ިއެރަބ ސްޓްސްިއޭޝ އަންިއޮފްިކޮންފަރެންސް ފަސްޓް

"ފަސްޓްި ކޮންފަރެންސަކީި ޢަރަބ އްޔާގެި މި  ސަޢޫދީި ދަށުންި ނަމުގެި މައ ގަނޑުި މި  އެރަބ ސްޓްސް"ި އޭޝ އަންި އޮފްި ކޮންފަރެންސްި

ިި އެޕްރީލް 11ިިިިިި-9ިިރ ޔާޟުގައި  ބޭއްވުނުިކޮންފަރެންސެކެވެ. ިިިިއެކަޑެމ ކ106ިިްއަށްި އޭޝ އާގެ ާބޙ ޘުންި 18ިދާއ ރާގެބޭފުޅުންނާއި 

ިި އަދ  ބައ ވެރ ވ އެވެ.ި ކޮންފަރެންސްގައި  މި  16ިިިިޤައުމަކުންި ބަހާލައ ގެން ގޮތުނ87ިިިްސެޝަނަކަށްި ރ ސާރޗްކަރުދާހާއ ެބހޭި

އޭޝ ޔާގެިޤައުމުތަކުގެމެދުގައ ވާިތާރީޚީިގުޅުންތަކުގެިިިއ ަބޙުޘްކޮށްހެދ އެވެ.ިމ ކޮންފަރެންސްގެިމަޤްޞަދަކީިކުރީއްސުރެންިޢަރަބ ޖަޒީރާއާ

ކަންކަ ގުޅ ލާމެހ ފައ ވާި މެދުގައި  އެދެބައ މީހުންގެި އަދި  އޭޝ ޔާގިެިއަސާސްތަކާއި  ކުރ އެރުވުމުގައި  ޙަޟާރަތްި އ ސްލާމީި އަދި  މާއި 

ދަ އަދި އުޤައުމުތަކުގެި ގުޅުމާއި  ޙަޟާރަތްތަކުގެި އަދި  ޘަޤާފީގޮތުންނާއި  އ ތުރުންި މީގެި ހެދުމެވެ.ި ަބޙުޘްކޮށްި އަލ އަޅުވާލާި ރާއ މެދުި

ޢ ލްމީކަރުދާސްތަ ތަޖުރ ާބތަކާއ މެދުގައި  އެަބހުގެި ތަޢުލީމުދ ނުމާއި  އޭޝ ޔާގެިިިއްޢަރަބ ބަހުންި ޢަރަބ އްޔާއާި ސަޢޫދީި އަދި  ހުށަހަޅާި

ވާހަ ފ ކުރީގޮތުންިމ ތަފާތުިދާއ ރާތަކުގައ ވާގުޅުންތަކަކީިކޮބައ ކަމާއ މެދުގައި  ޘަޤާފީިއަދި  ކަދައްކާިިޤައުމުތަކުގެމެދުގައ ވާިއ ންސާނީިއަދި 

ިަބޙުޘްކޮށްހެދުމެވެ.ިި
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ލޭންގްއެޖްގެި އެރަބ ކްި އޮފްި ކުއްލ އްޔާި ބައ ވެރ ވެވަޑައ ގަތީި ކޮންފަރެންސްގައި  މި  ފަރާތުންި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމ ކްި މޯލްޑ ވްސްި

ިި އަލްއުސްތާޛު އަޫބަބކުރުއެލެކްޗަރަރި ޤުާބދުި ޅެމެއްިމުޙައްމަދުި ޞ ފަކޮށްފައ ވާި ދ ވެހ ރާއްޖެި ކޮންފަރެންސްގައި  މި  އޭނާި ވެ.ި

ަބހުގެިއަދަީބިއުފެއްދުމެކެވެ.ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިހުށަހެޅުއްވ އެވެ ޢަރަބި  ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި.ިއެއީިބައ ވެރ ންގެިތަރުޙީބުިލ ބ ގެންދ ޔަިދ ވެއްސެއްގެިރީތި 

 ވަނައަހަރުގެިޤަޠަރުިޑ ބޭޓް 2019

ިި މާރ ޗް ޔުނ ވަރސ ޓީއ ންި 21ިިިި-14ޤަޠަރުި ޢަރަިިބޭއްވ އަށް ފުރުޞަތުިއ ންޓަރނޭޝަނަލްި ބައ ވެރ ވުމުގެި މުާބރާތުގައި  ަބޙުޘްި ބި 

ލ ބ ފައ ވާތީ ޔުނ ވަރސ ޓީއަށްި އ ސްލާމީި މުާބރާތަށްިިި،ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ި ދަރ ވަރުންި އެި ހޯދާި ދަރ ވަރުންި ފޮނުވާނެި މުާބރާތަށްި މ ި

މުާބރާތުގައ ިދަރ ވަރުންގެިޓީމެއްިަބއ ވެރ ކުރެވުނެވެ.  ތައްޔާރުކުރުވާިމި 

 ޣައްޒާިސ މްޕޯޒ އަމްި

ސ މްޕޯޒ އަމްިއަކީ،ިި ގުޅ ގ2019ިިިެމާރޗ13ިިިްިމި  ވ ލާތުގެިގެލެސްގޯިޔުނ ވަރސ ޓީއާއި  އ ނގ ރޭސި  ޣައްޒާިޔުނ ވަރސ ޓީިއާއި  ންިގައި 

ބޭއްވުނު ހުރ ގޮންޖެހުންތަކާއި ިިލައ ވްކޮށްި ކ ޔަވައ ދ ނުމުގައި  ަބސްި ޢަރަބި  ފަރާތްތަކަށްި ނޫންި "ޢަރަބ ންި އެކެވެ.ިމ އީި ސ މްޕޯޒ އަމްި

ސެމ ނަރިފުރުޞަތުތަ މަޢުޟޫޢުިއަށްިޖާމ ޢަތުލްިޣައްޒާގެިމަރުކަޒުއްލުޣަތުލްިޢަރަބ އްޔާިލ އްނާޠ ޤީނަިބ ޣައ ރ ހާިއ ންިބޭއްވި  އްި"ިމި 

ދަޢުވަތުލ ބ ިި ފަރާތްތަކަށްި ދެއްވާި އުގަންނައި  ަބސްި ޢަރަބި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ސެމ ނަރއަށްި މި  އެކެވެ.ި

 ބައ ވެރ ވެފައ ިވެއެވެ.

 ި:ދަޢުވަތުިއެރުވުނުިފަރާތްތައް

  (الجامعةިمديرة)ިعبدالستارިخليلةިعائشة.ިأ

 (األكاديميةިللشؤونިالجامعةިمديرިنائب)ިلطيفިحواء.ިأ

 (العلياިالدراساتިعميد)ިموسى زكرياިإبراهيم.ިد

  (ިالعربيةިاللغةިكليةިعميد)ިمحمدިإسحاق.ިأ

  (والسنةިالقرانިكليةިعميد)ިحسينިعبدالعزيز.ިأ

 (اإلنسانيةިوالعلومިالوحيިمعارفިكليةިعميد)ިسليمިأحمد.ިأ

 (الطلبُةިوشؤونިوالتسجيلިالقبولިعميد)ިعبدهللاُرؤوفިأحمد.ިأ

 ُإسماعيلިمحمد.ިد

 ُالشحاتިالسيد.ިد

 ديدُيިإبراهيمިعلي.ިأ
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 ُفياضިآدم.ިأ

 ُعبدالمنعمިمحمود.ިأ

 ُعلىިإبراهيم.ިأ

 ُسَلمةިمعروف.ިأ

 ُأويسިمحمد.ިأ

 ُمحمدިإجازިمحمد.ިأ

 محمُدُمشرفިمحمد.ިأ

 حسُن عبدالمعيد.ިأ

 ُالعوفيިمحمد.ިأ

 سابيިعبدالرحمُن.ިأ

 الحكمُيިدغيثر.ިأ

ިمحمدިنياسިمحمد.أ

 ސަޢޫދީިމ ޝަން

26ިިިި ދ މާވ2019ިިާފެުބރުއަރީ ކ ޔަވައ ދ ނުމުގައި  މެމްަބރުންގެި މ ޝަންގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.ި މ ޝަންި ސަޢޫދީި މައްސަލަތައްިިިގައި 

ސަޢޫދީިމ ޝަންއާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖާިދެމެދުިމަޝްވަރާތައްިކުރެވުނެވެ.ިއެިމަޝްވަރާގެިދަށުންިިިޙައްލުކުރުމަށްޓަކައ 

ށަވަރުކަންިވަނައަހަރުިފެށޭއ ރުިފ ޔަވަޅުތައްިއެޅުމަށްިމ ޝަންގެިއެއްާބރުލުންިލ ޭބނެކަމުގެިކ2020ިިަވާހަކަިދެކެވުނުިކަންތަކާިދޭތެރޭިި

ިމ ޝަންގެިރައީސްިޑރ.ިމުޙައްމަދުލްިއަލްޣާމ ދީިދެއްވ އެވެ.

ދ މާވާމައްސަލަ ކ ޔަވައ ދޭިމ ޝަންގެިބޭފުޅުންިކ ޔަވައ ދ ނުމުގައި  ޔޫިއެމްގައި  ތައްިމ ގޮތުންިވާހަކަދެކެވުނުިއެންމެމުހ ންމުިކަމަކީިއައި 

 ޙައްލުކުރުމެވެި.

އާދަިކޭމްޕްި  2019ި–ރ ވެތި 

ކުއް ކޭމްޕްގައި  ބޭއްވުނުިސެޝަންތައްިމި  ދ ނުމުގައި  ަބސްިކ ޔަވައި  ލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖްގެިފަރާތުންިތުއްތުިކުދ ންނަށްިޢަރަބި 

ިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައ ވެއެވެ.
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 ވަޒަންކުރުންިދ ނުމާއ ިއުނގަންނައ 

ވަޒަންިކުރުމުގެިހަރަކާތްތަކުގެިފެންވަރުިއ ތުރަށްިރަނގަޅުިކު ދ ނުމާއި  ތަފާތުިމަސައްކަތްތައްިކުރެވުނެވެ.ިއުނގަންނައި  ރުމަށްޓަކައި 

ިމ ގޮތުންިކޮންމެިސެމ ސްޓަރެއްިފެށުމުގެިކުރ ންިލެކްޗަރާރުންނަށްިއޮރ އެންޓޭޝަންިދ ނުމާއެކުިކަމާެބހޭިލ ޔެކ ޔުންތައްިއެބޭފުޅުންނަށްި

މުރާ މ ންގަނޑުި ަބލާި މާކުކުރުމުގައި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންި އެސައ ންމަންޓާއ ި އަދި  ހ އްސާިދެވުނެވެ.ި ލެކްޗަރާރުންނަށްި ހުރ ހާި ޖަޢާކޮށްި

ލ ޔުމުންި ލެކްޗަރާރުންނަށްި އ ރުޝާދުތައްި ޚާއްޞަި ެބހޭި ހަރަކާތްތަކާި ކުރުމުގެި ވަޒަންި ކުރުމާއި  އ މްތ ހާނުި ކުރެވުނެވެ.ިހަމައެހެންމެި

ލެކްޗަ ދަރ ވަރުންނަށްި އެސައ ންމަންޓުތައްިނަންގަވާި ޓެސްޓުތަކާއި  ކ ލާސްި އަދި  ފީޑްެބކްދެމުންިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ި ގަވާއ ދުންި ރާރުންި

ކުއްލ އްޔާގެިއެކަޑެބެއްލެވ އެވެ.ިފައ ނަލްިއ މްތ ހާނުތަކުގެިފެންވަރުިހ ފެހެިިޓަރުންގެންދަވާތޯިކޯޑ ނޭ މ ކްިރ ވ އުިކޮމ ޓީިއްޓުމަށްޓަކައި 

 ކުރެވުނެވެ.ިިިމުރާޖަޢާ)އޭ.އާރު.ސީ(ިންިއ މްތ ހާނުިކަރުދާސްތައްި

ިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމަންޓް

ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިޢާފ ޔާިމެދުވެރ ކޮށްިޔުނ ވަރސ ޓީިިޑރ. ގެިފަރާތުންިބޭއްވުނުިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްިސެޝަންތަކުގައި 

ިލޭންގްއޭޖުންިބައ ވެރ ވ އެވެި.

 ހަރަކާތްތައްިމުހ އްމުިަބއ ވެރ ވ ިބޭފުޅުންިއެޑްމ ން/ިިއެކަޑަމ ކް

ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖުގެިސްޓާރފުންިވަނަިއަހަރުިބޭއްވުނުި"2019ިިިި އޭިގައި  ސީިއައި  އާދަި"ިކޭމްޕްގައާއ ،ިއައި  ރ ވެތި 

 ބައ ވެރ ވ އެވެ.

ިއެހެނ ހެންި

ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖްިގެި ވަނަިއަހަރުގ2019ިިިެި .1 ދެވަނަިސެމ ސްޓަރގެިއޯޕަންިޑޭިތަކުގައި  ފުރަތަމަިސެމ ސްޓަރިއަދި 

 ހައްޓައ ިކުއްލ އްޔާގެިއެކަޑެމ ކްިމުވައްޒަފުންިޢަމަލީިގޮތުންިަބއ ވެރ ިވ އެވެ.ޑެސްކެއްިަބ

ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖްގެިފަރާތުންި .2 ތަފާތުިޙަރަކާތްތަކުގައި  ޔޫިއެމްިގުޅ ގެންިބޭއްވި  އައި  ިއ ސްލާމ ކްިމ ނ ސްޓްރީިއާއި 

ވެފައ ިވެއެވެ. ިބައ ވެރ ވެިޙަރަކާތްތެރި 
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ިސްޓަޑީސްިިމެނޭޖްމަންޓްިއެންޑްިއ ކޮނޮމ ކްސްިފްއޮިކުއްލ ްއޔާ

ިި އުފައްދާފައ ވާިކުއްލ އްޔ2019ިިިާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމެނޭޖްމަންޓްިސްޓަޑީސްިއަކީ ވަނަިއަހަރުގެިފެްބރުއަރީިގައި 

ހ ންގާިކުއްލ  ކުއްލ އްޔާގެިއެންމެިޮބޑުިމަޤްޞަދަކީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއެންމެިފެންވަރުިރަނގަޅުިވ ޔަފާރީގެިކޯސްތައްިރާވައި  އްޔިާިއެކެވެ.ިމި 

ކުއްލ އްޔާގެިވ ޝަންިއަކީިއަ ފައ ނޭންސްިއޭރ އާގެިކޯސްތައްިކުރ އަށްިގެންދެއެވެ.ިމި  އަދި  ވ ޔަފާރި  ކުއްލ އްޔާއ ންި ށްިވުމެވެ.ިމި 

ކުއްލ އްޔާގެިމ ޝަންިއަކީ،ިފެންވަރުިރަނގަޅުިމުޖްތަމަޢުއަށްިފައ ދާކު ރާިއެންމެިލީޑ ންގިބ ޒްނަސްިދާއ ރާގެިކުއްލ އްޔާިއަށްިވުމެވެ.ިމި 

ިތަކެއްިވަޒީފާގެިާބޒާރަށްިނެރެދ ނުމެވެ.ިދަރ ން

ިިޓީޗ ންގ/ިިއެކަޑަމ ކް

 ފާއ ތުވެިދ ޔަިއަހަރުިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިކޯސްތައިްި

 އޮފްިއ ސްލާމ ކްިބޭންކ ންިއެންޑްިފައ ނޭންސްިޗްލަރެބ •

 ޗްލަރިއޮފްިލޯކަލްިގަވަރނެންސްިއެންޑްިއ މާމްޝ ޕްިެބ •

 ފައ ނޭންސްޗްލަރިއޮފްިއެކައުންޓ ންިއެންޑްިެބ •

 ޑ ޕްލޮމާިއ ންިއ ސްލާމ ކްިފައ ނޭންސް •

 ޑ ޕްލޮމާިއ ންިލޯކަލްިގަވަރނެންސްިއެންޑްިއ މާމްޝ ޕްި •

 އެޑްވާންސްޑްިސަރޓ ފ ކެޓްިއ ންިލޯކަލްިގަވަރނެންސްިއެންޑްިއ މާމްޝ ޕް •

 އެޑްވާންސްޑްިސަރޓ ފ ކެޓްިއ ންިއ ސްލާމ ކްިފައ ނޭންސް •

ިޓީޗ ންގިހަރަކާތްތައްި/އެހެނ ހެންިއެޑ އުކޭޝަނަލްި

ވަޒަންކުރުން ދ ނުމާއި   އުނގަންނައި 

ކުރ އަށްިި • ވަނީި މަތީންި ގޮތުގެި އެތްގޮތްވާި އުސޫލުތަކާއި  ކަނޑައޅާފައ ވާި ވަޒަންކުރުން،ިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންި އުނގަންނައ ދ ނުމާއި 

 ގެންދެވ ފައެވެ.ި

ކޮވ ޑިުި • ރސ ޓީގެިއުނގަންނައ ދ ނުންިއޮންލައ ންކޮށްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިނ ންމުމާިގުޅ ގެން،ިިގެިޙާލަތާިގުޅ ގެންިޔުނ ވ19ިިައަދި 

 ކާމ ޔާުބިކަމާއެކުިއުނގަންނައ ދ ނުންިކުރ އަށްިގެންދެވުނުކަންިފާހަގަިކުރަމެވެ.ި

ޭބޗްލަރ • ވާނެއެވެ.ިއަށްިަބއެއްިަބދަލުތަިކޯހުގެިކަރ ކ އުލަމްިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިބޭންކ ންިއެންޑްިފައ ނޭންސްިއަދި   އްިގެނެވ ފައި 
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ިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވެލޮޕްމަންޓް

މުހ އްމުިހަރަކާތްތައްި/އެކަޑަމ ކްި  އެޑްމ ންިބޭފުޅުންިަބއ ވެރ ވި 

ިގުޅޭގޮތު ▪ ިއާ ިޓީޗ ން ިއޮންލައ ން ިއަދ  ިބައ ވެރ ވ ލެއްވ އެވެ. ިމުވައްޒަފުން ިއެކަޑަމ ކު ިހަރަކާތްތަކުގައ  ިދުވަހުގެ ިޕީޑީ ންިިޔުނ ވަރސ ޓީގެ

 މ ކުިމުވައްޒަފުންިބައ ވެރ ވ ލެއްވ އެވެ.ތަކުގައ ިއެކަޑެބޭއްވުނުިތަފާތުިޓްރެއ ނ ންގ

ޑީންިިި (ISIMS)ސުޓޫޑެންޓުިޕޯރޓަލް ▪ އ ދާރީިމުވައްޒަފުިއަދި  ޭބހޭގޮތުންިބޭއްވުނުިޓްރެއ ނ ންގިތަކުގައި  ބޭނުންިކުރާނެިގޮތާއި 

 ބައ ވެރ ވެލެއްވ އެވެ.ި

މ ިިި ▪ ި އީލަރނ ން"ި ފޯި ޑ ޒައ ންި "އ ންސްޓްރަކްޝަނަލްި ހ ންގި  ފަރާތުންި ގެި ކޯޕަރޭޝަންި އ ކޮނޮމ ކުި ޓެކްނ ކަލްި އ ންޑ އަންި

 ވެރ ވ ލެއްވ އެވެ.ިމ އީިއޮންލައ ންކޮށްިހ ންގުނުިކޯހެކެވެ.ިިިކޯހުގައ ިކުއްލ އްޔާގެިޑީންިބައ 

ިއެހެނ ހެންި

ކޯހުގެިކ ޔަވައ ދ ނުންިވަނީިފެށ ގެންިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައެވެ.ިެބ ▪  ޗްލަރިއޮފްިއެކައުންޓ ންިއެންޑްިފައ ނޭންސްިމި 

ިިެބ ▪ ރ ސޯސް ހ އުމަންި އ ންި ޑ ޕްލޮމާި އަދި  މެނޭޖްމަންޓުި ރ ސޯސްި ހ އުމަންި ހުރ ހާިޗްލަރިއޮފްި ކޯހުގެި ދެި މެނޭޖްމަންޓު،ިމި 

 ިވުނެވެ.ކަރ ކ އުލަމްިޑ ޕާރޓްމަންޓަށްިފޮނުިކޮށްމޮޑ އުލްތަކެއްިތައްޔާރު

ސައުތުިއޭޝ އަންިއ ންސްޓ ޓ އުޓުިފޯިއ ސްލާމ ކުިފައ ނޭންސްި) ▪  (SAIIFއެމް.ސީ.އައ .އެފްިދަށުންިހ ނގަމުންިއައި 

ޖެހ ފައެއްި ▪ ހަމަި އަދި  މުވައްޒ ފެއްި އެއްވެސްި އ ންސްޓ ޓ އުޓަށްި މި  ނަމަވެސް،ި ކުރެވ ފައ ވެއެވެ.ި ަބދަލުި ދަށަށްި ކުއްލ އްޔާގެި

ިނުވެއެވެ.ި

▪ 2020ިިިި އަހަރުގެ އެކަޑެވަނަި ހޭދަވީ،ިއެންމެި ވާތީވެ،ިިޮބޑުަބއެއްި ކަމަށްި އެކުި މުވައްޒަފަކާި އ ދާރީި އެންމެި މުވައްޒަފަކާއި  މ ކުި

ތަފާތުިދަތ ތަކާިކުރ މަތ ވ ކަންިފާހަގަިކުރަމެވެ.ކުއްލ އްޔާ ިިހ ންގުމުގައި 

ިޕަބްލ ކޭޝަންިއެންޑްިރ ސާރޗްިފޯރިސެންޓަރ

ިރ ސާރޗްިނުވަތަިޢ ލްމީިދ ރާސާތައްިހެދުމަކީިމަތީިތަޢުލީމްިދޭިމުއައްސަސާތަކުގެިވަރަށްިމުހ ންމުިަބހާއެކެވެ.ިއެއީިޢ ލްމުިފެތުރުމުގެ

ހޭލުންތެރ ކަންިފެތުރުމަކީިިިއ ވެ.ިފެންވަރުިރަނގަޅުިދ ރާސާތަކެއްގެިމައްޗަށްިބ ނާކޮށްިޢ ލްމާވަރަށްިމުހ ންމުިވަސީލަތެކެ މަޢުލޫމާތުިއަދި 

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންިވަރަށްިއ ސްކަމެއްދޭިކަމެކެވެ.ިމީގެިއ ތުރުންިދ ރާސާކުރުމުގެިފަންނަށްިމުވައްޒަފުންނާއ ި

ދ ރާސާިކުރުމަށްިޝައުޤުވެރ ކަންދޭިޖީލެއްިތައް ޔާރުިކުރުމަކީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމުހ ންމުިދަރ ވަރުންިއަހުލުވެރ ކޮށް،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގައި 
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އަށަގެންނެވުމުގެި ޤާބ ލްކަންި އެކަމުގެި ހުނަރާއި  ދ ރާސާކުރުމުގެި ކ ބައ ގައ ި މުވައްޒަފުންގެި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި މަޤްޞަދެވެ.ި އެއްި

މުޖުތަމައުގައ ހު ދ ރާސާިޝާއ ޢުިކުރުމަށްިހ ތްވަރުދީ،ިދ ރާސާތަކުގެިއަލީގައި  މައްސަލަތައްިމީހުންގެިމަސައްކަތްކޮށް،ިމަޢުލޫމާތާއި  ރި 

ޢ ލްމީިދ ރާސާިކޮށްިދަސްކުރުމުި މުވައްޒަފުންގެިކ ަބއ ގައި  ގެިސަމާލުކަމަށްިގެނެސްިއެިމައްސަލަތައްިހައްލުކުރުމަށްިމަސައްކަތްކޮށްިއަދި 

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގައ ިސެންޓަރިފޮރިރ ސާރޗްި އަށަގެންނެވުމުގެިމަޤްޞަދުގައި  އެންޑްިޕަްބލ ކޭޝަންިވައްޓަފާޅި 

ިޤާއ މްކޮށްފައ ވެއެވެ.ި
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ފަންނާިކުރުމުގެިދ ރާސާމާބެހޭކަންކައ ޖްތ މާއީއަދ ީދނީ،ލ ބ ފައ ވާކަންމަޤްބޫލްމީހުންގެ•
މައްސަލައ ޖްތ މާއީއަދ ދީނީތުންމ ގޮި.ސެންޓަރަކަށްވުންކުރ އަރުވާއެކަންއަދ ހުރ ޤާބ ލްކަން

.ހެދުންތަނަކަށްކުރާޝާއ އުފެންވަރުގައ ރަގަޅުއ ލްމުމައުލޫމާތާއ މަޝްވަރާކޮށްތަކާމެދު

(ވ ޝަންި)ތަޞައްވަރުި

ފަުތރާިޢ ލްމުމަޢުލޫމާތާއ ތައްކޮށްދ ރާސާިމަތ ންތަކުގެހަމަކުރާގަޫބލުދުނ ޔެފެންވަރުގެމަތީ•
ފަހ ޮކށްދީވަސީލަތްތައްފުންނަށްމުވައްޒަޔުނ ވަރސ ޓީގެކުރުަމށްޓަކައ މ ކަން.ހެދުންތަނަކަށް

އ ތުރުކުރުމަށްހުނަރުއެކަމުގެއުފައްދައ ޝައުޤުވެރ ކަންދ ރާސާކުރުމަށްކ ބާގައ އެމީހުންގެ
.ހ ންގުމެވެރާވާކަނކަންފަދަމަހާސ ންތާވާރކްޝޮޕް،ސެމ ނަރ،ގޮތުންތަމްރީންދ ނުމުގެ

ބަަޔކަށްފަތުރާޢ ލްމުމުޖްތަމަޢަށްފުޅާދާއ ރާއެއްގައ އަކީޔުނ ވަރސ ޓީއ ސްލާމީދ ވެހ ރާއްޖޭގެ•
އެހެނ ެހންދޭތަޢުލީމުމަތީތަކާއ ތްޖަމާއަޖަްމޢ އްޔާ،ކޮށްދޭފަންޑުދ ރާސާކުރުމަށްވުމަށްޓަކައ 

ކުރުމަކީިގާއ މްގުޅުންންކަމުގައ ގުޅޭކަިރ ސާރޗާިތަކާމުއައްސަސާސަރުކާރުގެމުއައްސަސާތަކާއ 
.އެވެމ ޝަންސެންޓަރގެމ 

މ ޝަން

ކުރުމުގެިދ ރާސާކ ބާގައ ންގެމުއައްޒަފުއެމްޔޫއައ ތެރެއ ންކުރުމުގެބައ ވެރ ތަމްރީނާއ •
.މަސަތްކުރުންއަށަގަންނެވުމަށްޤާބ ލްކަންއެކަމުގެހުނަރާއ 

.ރުދ ނުންހ ތްވަޝާއ ޢުކުރުމަށްދ ރާސާމަޢުލޫމާތާއ ސ ފަސ ފާގައ އެކ •
ެގނެސްސަމާލުކަމަށްގެމީހުންމައްސަލަތައްހުރ މުޖުަތމައުގައ އަލީގައ ދ ރާސާތަކުގެ•

.ކުރުންމަސައްކަތްކުރުމަށްހައްލުއެމައްސަލަތައް
.އަށަގެންނެވުންފާޅ ވައްޓަދަސްކުރުމުގެދ ރާސާކޮށްޢ ލްމީކ ބާގައ މުވައްޒަފުންގެ•

މަޤްސަދުި
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ިޢ ލްމީިގުންޒަރު

ހުންނަިާބވަތެއްގެިއަށްޓެކެވެ.ިދ ވެހީންގެިަބ އެއްިއ ލްމީިގުންޒަރަކީިއ ށީންދެިވާހަކަިދައްކައ ލާންިތ ެބވޭިގޮތަށްިުބރުހަމަކޮށްިރާނާފައި 

ހުރެއެވެ.ިފަޞީލަތުއްޝައ ހުިޙުސައ ންިޞަލާހުއްދީންި ރާނާފައި  ފަދަިއަށި  ރަށްތަށުިއަތ ރ މަތީގައ ،ިަބއެއްިމީހުންިގޯތ ތެރޭގައ ،ިމި 

ދެއްވާފައ ވެއެވެ.ިމ ިއެ ފަދަިގުންޒަރުގައި  ދަރުސްތައްިމި  ތެރޭގައ ،ިނުރަސްމީިަބއެއްިދީނީިަބހުސްިތަކާއި  ިިިމަނ ކުފާނުގެިގެކޮޅުގެިގޯތި 

ިި" ިިޢ ކޮންސެޕްޓްިއަކީިއަސާސްިއަކަށްިަބލައި  ފޯރަމްިތަކެއްިބާއްވަންިފެށުނީ ިވަނަިއަހަރެވެި.2017ިިލްމީިގުންޒަރު"ިގެިނަމުގައި 

2020ިިިި ިިގައ  މ6ިިަމީގެ ދ ރާސާތަކާއި  ލޫމާތުިހ އްސިާިޢުފޯރަމެއްިބޭއްވުނެވެ.ިމީގެންިކޮންމެިފޯރަމެއްގައ ވެސްިމުހ އްމުިޝައުޤުވެރި 

މ އ ންިކުރެވުނެވެ. ިކޮންމެިފޯރަމަކަށްވެސްިއެކަށީގެންވާިތަރުހީބެއްިބައ ވެރ ންގެިފަރާތުންިލ ުބނެވެ.ިއަދި 

މައުޟޫިއެވެ.ި ބޭފުޅުންިއަދި  ފޯރަމްތައްިހުށަހަޅައ ދެއްވި  މ ވަނީިމި  ިތ ރީގައި 

ިމައުޟޫއުިިނަންި

ި.Being a dean in Maldives: Academic leadership challengesިއ ޝަތުިވަހީދާިޢާިޑރ.ިި

 School Teachers’ of Brunei Darussalam Talk about the Effects ofިޑރ.ިފާތ މަތުިމުނާި

Disruptive Behavior in Classroom. 

ި؟ދ ވެހ ރާއްޖެިއ ސްލާމްިކުރެއްވީިކޮންިޭބކަލެއްިހެއްޔެވެިސަނިްިޙަިއަބްދުލްިމުޢީދިުި

  :Preserving Cultural Identity through Islamization of Educationިޢަލީިهللاިދުިޢުިޑރ.ިސަި

Implications for Muslim Higher Education Institutionsި

  .Open education practices: A meta-synthesis of literatureިޑރ.ިމަރ ޔަމްިޝަރީފާި

  Relationship between principals’ instructional leadershipިޑރ.ިއ ސްމާޢ ލްިޝަފީއުި

and school effectiveness. Does it make a difference?  

ި

 

ި

 

ި
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ިދާރ ސުންގެިހޮޅުއަށ  .1

"ދާރ ސުންގެި ަބދަލުކުރުމަށްި މަޢުލޫމާތުި ދ ރާސާކުރުމުގެި އާލާކޮށް،ި ރޫޙުި ދ ރާސާކުރުމުގެި މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ލ ބ ފައ ވާި މުވައްޒަފުންނަށްި ޕްރޮގްރާމަކީިކަނޑައެޅ ފައ ވާިމަޢުޟޫއަކަށްި ޕްރޮގްރާމެއްިފެށުނެވެ.ިމި  އާި މުޅ ންި ިިހޮޅުއަށ "ގެިނަމުގައި 

ޖަވާުބދޭގޮތަށްިމަޢުލޫމާ ފަރާތުންި ަބއ ވެރ ންގެި ކަންތައްތަކަށްި ބޭނުންވާި ފ ލުވުމަށްި އޮޅުންި މުވައްޒަފުންގެި ޙ އްސާކުރުމާއި  ތުި

 ފަރުމާކުރެވ ފައ ވާިޕްރޮގްރާމެކެވެ.ި

ިސެޝަނެއްވަނީިކުރ ޔަށްގެންދެވ ފައެވެ.2ިިވަނަިއަހަރުިދާރ ސުންގެިހޮޅުއަށީގ2020ިިެ

ިމައުޟޫއުިިސެޝަންިި#

ިޢ ލްމީިދ ރާސާއެއްގެިބައ ތަކާއ ިވައްޓަފާޅ 1ިސެޝަނިްި

ބަލާނެިކަންކަމެވެ.2ިސެޝަނިްި  ދ ރާސާގެިބައ ވެރ ންި)ިސާމްޕްލ ންގ(ިހޮވުމުގައި 

ިސެޝަންިނަންގެވ2ިީމި 

ިޑރ.ިއ ސްމާޢީލްިޝަފީޢު ▪

ިޑރ.ިވ ސާލްިމޫސާި ▪

ިޑރ.ިމަރ ޔަމްިޝަރީފިާި ▪

ގޮތްިި  ސެޝަންިނެންގެވި 

ދެިސެޝަންވެސްިކުރ ޔަށްގެންދެވ ފައ ވަނީިއޮންލައ ންިޕްލެޓްފޯމްިޒޫމްިގައެވެ.ިި  މި 

ިވޯރކްޝޮޕްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްިރ ސާޗަރ .2

މަޢުލޫމާތުިޙ އްސާކުރުމަށްި ދ ރާސާކުރުމުގެިރޫޙުިއާލާކޮށް،ިދ ރާސާކުރުމުގެިފަންނީިހުނަރާއި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެިމުވައްޒަފުންގެިމެދުގައި 

ޓްރެއ ގެިންިއަލަށްިރ ސާޗަރިޑ ވެލޮޕްމެންޓްިވޯރކްޝޮޕްވަނަިއަހަރުިމުޅ 2020ި ިވޯކްޝޮޕްތަކެއްިހ ންގުނެވެ.ިިނ ންގނަމުގައި 

ވޯރކްޝޮޕްިއެއްިބޭއްވުނެވެ.ިއެއީ،ި"ޕްރ ލެމ ނެރީސްިއޮފްިޑޭޓާިއެނަލައ ސ ސްިޔޫސ ންގިއެސް.ޕީ.އެސް.އެސް"ިއަދި 2ިިދަށުންިޖުމްލިަި

ިި މ  އެވެ.ި މެންޑެލޭ"ި ޔޫސ ންގި މުވައްޒަފުންރެފެރަންސ ންގި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ގެންދެވ ފައ ވަނީި ކުރ ޔަށްި ވޯރކްޝޮޕްި ނާއ ިދެި

ިދަރ ވަރުންނަށްިއަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.ި
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ިމައުޟޫއުިިސެޝަންިި#

ިރެފެރަންސ ންގިޔޫސ ންގިމެންޑެލ1ިޭވޯކްޝޮޕިްި

 އެސް.ޕީ.އެސް.އެސްޕްރ ލެމ ނެރީސްިއޮފްިޑޭޓާިއެނަލައ ސ ސްިޔޫސ ންގ2ިިވޯކްޝޮޕިްި

ިވޯކްިޝޮޕްިނަގާދެއްވީިޑރ.ިވ ސާލްިމޫސާއެވެ.2ިިިމި  •

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

2020ިިއޭ.އައ .ސީ.އައ  .3

ެބހޭިބައ ނަލްއަޤްވާމީިމަހާސ ންތާގެިނަމުގައ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީިއ ނިްި 10ިިި–9ިިޑ ސެމްަބރިިިިޢ ލްމީިކުރ އެރުމާއި 

ބޭއްވުނެވެި.ިިއަކަށް ިިިިމަހާސ ންތާި އަހަރުތަކާއ  ޕްލެޓްފޯޚ އެހެންި އޮންލައ ންި ބޭއްވުނީި މަހާސ ންތާި މި  ޒޫމްިމެލާފަށްި ކަމަށްވާި އްި

މަހާސ ންތާގައ ިިމެދުވެރ ކޮށްނެވެ.ިި ރާއްޖެއ ންިޭބރުނ15ިިިިްއެއީިރާއްޖޭގެިިކަރުދާސްިހުށައެޅުނެވެ.24ިިިިިޖުމްލަިިމި  9ިކަރުދާސްިއަދި 

މަހާސ  މި  ިިޤ12ިިަ ންތާގައ ިކަރުދާހެވެ.ި 200ިިިިއުމަކުން ަބއ ވެރ ވެފައެވެ. ބޭފުޅުންވަނީި ގ ނަި ވުރެި ކަރުދާސިްިއަށްި މަހާސ ންތާގައި 

ހ މެނެނީިޑރ.2ިިިިހުށައެޅުމުގެިއ ތުރުނިްި ބޭފުޅުންގެިތެރޭގައި  ރ ންިކެތުިިފްރޯކްިމެޔަރިއަދ ިިކީނޯޓްިވެސްިހުށަހެޅުނެވެ.ިކީނޯޓްިދެއްވި 

ިހެސްވެލްިއެވެ.ިިި

ިއަދަދުިހުށައެޅުނުިކަރުދާސް

 ކަރުދާސ24ިިް •
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 ކަރުދާސ15ިިްރާއްޖޭގެި •

ިކަރުދާސ9ިްރާއްޖެއ ންިޭބރުންި •

ިއަދަދުިަބއ ވެރ ންގެ

 އަށްިވުރެިގ ނަިބޭފުޅުންިބައ ވެރ ވެފައ ވެއެވެ.200ިިގައުމަކުނ12ިިްޖުމްލަި •

ިސްޕީކާރސްިިކީނޯޓް •

 ފްރޯކްިމެޔަިރޑރ.ި •

ިހެސްވެލްކެތްރ ންި •

ިގޮތްިިބޭއްވުނު

މަހާސ ންތާިބޭއްވުނީިއޮންލައ ންިޕްލެޓްފޯމްިއެއްިކަމަށްވާިޒޫމްިމެދުވެރ ކޮށްނެވެ.ި •  ިމި 

ި

ި

ި

 

 

 

ިއ ންޓަރނޭޝަނަލްިވެބ ނަިރ .4

ނަ ގެި އެވ ޑެންސްި ރ ސާރޗްި ޔުނ ވަރސ ޓީއާއަންޑަސްޓޭންޑ ންގި ދުރްހަމްި ވަނީިިިމުގައި  ވެބ ނަރއެއްި އ ންޓަރނޭޝަނަލްި ގުޅ ގެންި

ވެބ ނަރިއަކީިއ ނގ ރޭސ ވ ލާތުގެިދަރަމްިޔުނ ވަރސ ޓީގިެި ކުރ ޔަށްގެންދެވ ފައެވެ.ިމި 

ިިއެވ  އާ އެޑ ޔުކޭޝަންި ފޯރި ސެންޓަރި ގެންގޮސްފައ ވާިޑެންސްި ކުރ އަށްި ގުޅ ގެންި

 ވެބ ނާރިއެކެވެ.ި

ިމައ ގަނޑުިވެބ ނަރގެ

ިރ ސާޗްިއެވ ޑެންސްިއ ންިދަިކޮންޓެކްސްޓްިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަންިޕޮލ ސީިއެންޑްިޕްރެކްޓ ސްއަންޑަސްޓޭންޑ ންި •

ިޢަދަދުިިަބއ ވެރ ންގެ

ިޤައުމުންި(25ިަބއ ވެރ ންި)350ި •
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ިބޭފުޅުންިދެއްވ ިނަންގަވައ ިވެބ ނަރ •

ވ ލާތްި • ިޕްރޮފެސަރިސްޓީވަންިގޮރާޑް،ިދަރަމްިޔުނ ވަރސ ޓީ،ިއ ނގ ރޭސި 

ވ ލާތްޕްރޮފެސަރިބެންގި • ިހުއަޓްިސީ،ިދަރަމްިޔުނ ވަރސ ޓީ،ިއ ނގ ރޭސި 

 

ި(4ިިވޮލ އުމް)ިޢަދަދުިގ2020ެިއަލްމަންހަޖު .5

ިި ޖާރނަލްގެ ރ ސާޗްި 4ިިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ވޮލ ޔުމް ވޮލ އުމްގައި 2020ވަނަި އަހަރުގެި ނެރެވުނެވެ.ިމި  ޑ ސެމްަބރިމަހުި އަހަރުގެި ވަނަި

ަބހުންނެވެ.ިި ދ ވެހި  އަދި  ިކަރުދާސްިހ މެނ ފައ ވަނީިއ ނގ ރޭސި 

އަހަރުގެިވޮލ އުމަށްިޖުމްލަިލ ބުނުިކަރުދާހުގެިޢަދަދު:ި • 7ިމި 

3ިނ ންމުނުިކަރުދާހުގެިޢަދަދު:ިރ ވ އުިކުރުމަށްި •

0ިރ ވ އުިޕްރޮސެސްގެިތެރެއ ންިރ ޖެކްޓްކުރެވުނުިކަރުދާހުގެިޢަދަދު:ި •

އަހަރުިޕަްބލ ޝްކުރެވުނުިއަލްމަންހަޖްގެި • ހ މެނޭިކަރުދާހުގެިޢަދަދު:4ިިމި   3ވަނަިވޮލ އުމްގައި 

ި
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ިކޮމީޓީތަކުގެިމަސައްކަތްި .6

ިިއެހެނ ހެން

ަބޔާންކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތުގެިއ ތުރަށްިސީ.އާރު.ޕީންިކުރެވ ފައ ވާިއެހެނ ހެންިމައްކަތްތަކުގެިޚުލާސާއެވެ ި.ިިތ ރީގައ މ ވަނީިމަތީގައި 

ިބައްދަލުވުންިިދަރ ވަރުންގެިޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

ބައްދަ ެބހޭިބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުނެވެ.ިމި  602ިލުވުންިޭބއްވ ފައ ވަނީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިިޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓްިދަރ ވަރުންނަށްިރ ސާރޗްިއާއި 

މާސްޓަރސްިފެންވަރުގެިކޯސްތަކުގައި  ޕީ.އެޗް.ޑީއަށްިކ ޔަވާިދަރ ވަރުންނާއި  ޔުނ ވަރސ ޓީގައި  ބައްދަލުވުމުގައި  ކްލާސްރޫމްގައެވެ.ިމި 

ިކ ޔަވަމުންދާިގ ނަިދަރ ވަރުންިބައ ވެރ ވ އެވެ.ި

ިމަޖައްލާިއަދާހަމަ

ިވަނަިއަހަރުގެިއަދާހަމަިމަޖައްލާިނ ންމުނެވެ.2020ިި
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ިކޮންސަލްޓެންސީިިރ ސާރޗް

ރ ސާރޗްިގެިމަސައްކަތްތައްިއ ތުރަށްިފުޅާކޮށްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމުގެިމަ ސެންޓަރިގެިފަރާތުންިވަނީިޤްޞަޔުނ ވަރސ ޓީގައި  މި  ދުގައި 

ިި ރ ސާރޗް ފަށާފައެވެ.ި މަސައްކަތްތައްި ގެި ކޮންސަލްޓެންސީި ދަރ ވަރުންކުރާިރ ސާރޗްި ލެކްޗަރަރުންނާއި  އަކީި ކޮންސަލްޓެންސީި

ޕްރޮގްރާމުގެިދަށުންިޖުމްލ2020ިިިަިދ ރާސާތަކަށްިއެހީތެރ ވުމުގެިގޮތުނިްި މުޅ ންިއަލަށްިފެއްޓުނުިޕްރޮގްރާމެކެވެ.ިމި  ފަރާތަކަށ4ިިިްގައި 

 ކޮންސަލްޓެންސީިދެވ ފައ ވެއެވެ.ި

ިއީިލާރނ ންގިއާއ ެބހޭިޕްރޮޕޯސަލް

އީިލާރނ ންގިއާއ ެބހޭިރ ސާރޗްިޕްރޮޕޯސަލްިއެއްިތައްޔާރުކުރުމަށްިކުރެވުނުިމަޝްވަރާގެިދަށުން،ިއެސް.އެމް.ޓީިި ގެިބައްދަލުވުމުގައި 

ޕްރޮޖެކްޓްިގެިސުރު ސެންޓަރިގެިފަރާތުންިވަނީިއީިލާރނ ންގިއާއ ެބހޭިޕްރޮޕޯސަލްިތައްޔާރުކުރެވ ފައެވެ.ިމި  އަކީ،ިއީިލާރނ ންގިިިޚީިމި 

ިޑ ޔުކޭޝަންިއ ންިމޯލްޑ ވްސްިއެވެ.ިރީޑ ނެސްިއ ންިހަޔަރިއެި

ިިމަސައްކަތްިޕްރޮސީޑ ންގެ

ވަނަިއަހަރުގެިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކޮންފަރެންސަށްިހުށަހެޅުނުިކަރުދާސްތަކުގެިރ ވ އުިމަސައްކަތްިނ ންމާ،ިޑީ.ވީ.ސީިރ ސާޗްިއެނ2019ިިިް

ިއ ނޮވޭޝަނަށްިފޮނުވުނެވެ.ިި

ިފްލޯިރިވޯރކްިސްޓާފްިރ ސާޗް

ިނޮވޭޝަނާިޙ އްސާކުރެވުނެވެި.ރ ސާޗްިސްޓާފުންގެިވޯރކްިފްލޯރިތައްޔާރުކޮށްިޑީ.ވީ.ސީިއެކަޑަމ ކްިއަދ ިރ ސާޗްިއެންޑްިއ 

ިކ ޔަވައ ދ ނުން

މ ވާގޮތަށްިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކ ޔަވައ ދ ނުމުގެިޙަރަކާތްތަކުގައ ިސެންޓަރުގެިމުވައްޒަފުންިބައ ވެރ ވ އެވެ. ިތ ރީގައި 

ިމާއްދ1ަޑރ.ިއ ސްމާޢީލްިޝަފީޢު:ިސެމެސްޓަރަކުި •

ިމާއްދ2ިާޑރ.ިމަރ ޔަމްިޝަރީފާ:ިސެމެސްޓަރަކުި •

ިމާއްދ2ިިާމޫސާ:ިސެމެސްޓަރަކުިޑރ.ިވ ސާލްި •
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ިމަސައްކަތްިއ ތުރު

އ ތުރަށްި ދ ނުމުގެި ނަގައި  ސެޝަންި ޕީ.ޑީި ސްކޫލްތަކުގައި  ސަރުކާރުގެި ކުރުމާއި  ފެސ ލ ޓޭޓުި ސެޝަންތައްި ޕީ.ޑީި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ސުޕަވައ ޒު ދ ރާސާި ދަރ ވަރުންގެި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓްި ޙަރަކާތްތެރ ވުމާއި  ކޮމ ޓީތަކުގައި  ދ ރާސާކުރަމުންދާިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ކުރުމާއި 

ސީ.އާރު.ޕީގެިމުވައްޒަފުންިޢަމަލީގޮތުންިބައ ވެރ ވެފައ ވެއެވެ.ި ިމުވައްޒަފުންނަށްިއެހީތެރ ވުންފަދަިކަންކަމުގައި 

ިސްޓަޑީސްިިޕޯސްޓްްގރެޖްޭއޓްިފޯރިސެންޓަރ

ިި ތަޢުލީމީ ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި ސެންޓަރަކީ،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި މަތީނިް،މި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެި ސ ޔާސަތާި ރ ސާލަތާއި  ިިލަޑުދަޑ ތަކާއި 

ދެވޭިތަޢުލީމާއ ޔުނ ވަރސ ޓީގެިމަތިީި ިތަޢުލީމާއެކުިޝާމ ލުވާިޢ ލްމީިދ ރާސާތައްިޛ ންމާދާރުކަމާއެކުިދަރ ވަރުންލައްވާި،ُُމަރުޙަލާތަކުގައި  އެ

ރާއްޖޭގެިއެހެނ ހެންިތަޢުލީމީިމަސައްކަތްކުރުމަށްިވ ލަރެސްކޮށްދޭިސެންޓަރެކެވެ.ިއަދ ިި ސެންޓަރަކީ،ިޔުނ ވަރަސ ޓީއަށާއި  ިހަމަމ އާއެކު،ިމި 

އ ޖް އ ޤްތ ޞާދީިމުއައްސަސާތަކަށްިބޭނުންވާިޝަރުޢީ،ިޤާނޫނީމުއައްސަސާތަކަށާއި  އ ސްލާމީ،ُُތ މާޢީިއަދި  ިއ ޖުތ މާއ ،ިއ ޤްތ ޞާދީިއަދި 

ޤުރް ކީރ ތި  ޙަޟާރަތާއި  ިިތާރީޚާއި  އަދ  ސުންނަތާއި  އ ންސާނުންިއާނާއި  އަހުލުވެރި  ދާއ ރާތަކަށްި އުނގަންނައ ދ ނުމުގެި އުނގެނުމާއި 

ސެންޓަރަކީި މި  އަދި  ސެންޓަރެކެވެ.ި މަސައްކަތްކުރާި ُُބ ނާކުރުމަށްި ޢ ލްމީި، ި ބޭނުންތެރި  އުންމަތަށްި އ ސްލާމީި ރާއްޖެއަށާއި  ދ ވެހި 

އައުިހޯދުންތައްިގެނެސްދ ނުމާއެކު،ިއ ސްލާމީވަންތަިވ ސްނު މުޖުތަމަޢެއްިބ ނާކުރުމަށްިދ ރާސާތަކާއި  މެއްގެިމައްޗަށްިބ ނާވެގެންވާިދ ވެހި 

ިމަސައްކަތްކުރާިސެންޓަރެކެވެި.

މައ ގަ ސެންޓަރުގެި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓްި ޢ ލްމީިނޔުނ ވަރސ ޓީގެި ޒަމާނީކުރެވ ފައ ވާި ގ އުގަޑުގެތެރޭގައި  އ ސްލާމީި ތަޞައްވުރަކީ،ި ޑުި

އ ސްލާމީިއުންމަތަށްިބޭނުންތެރ ،ިފާހަގަކޮށްމަންހަޖެއްގެިމައްޗަށްިބ ނާވެގެންވާ،ިި ލެވޭިމަތީިފެންވަރުގެިތައުލީމެއްދ ނުމާއ ،ިރާއްޖެއަށާއި 

ިފ ކުރީިއީޖާދުތަ ކުރުވުމާއި  އައުވ ސްނުންތައްިިހުށަހަޅައ ދޭިޢ ލްމީިދ ރާސާތައްިޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓްިދަރ ވަރުންލައްވައި  ކާއ ިއުފެންދުމާއި 

އުފެއްދުމުގެތެރެއ  ވެއްޓެއްި ތެރެއ ންިއުނގަނެމުގެި އުފެއްދުމުގެި ވަޒީފާތައްި މީހުންނަށްި ހުނަރުވެރި  މައ ދާނުގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެި ންނާއި 

ިޢަ ިމައ ދާންތަކުގައ  ިއެކ އެކ  ިއުފެއްދުންތެރ  ިދުނ ޔޭގެ ިޭބރު ިރާއްޖެއ ން ިރާއްޖެއާއ  ިބ ނާކުރުމާއ  ިއ ޤްތ ޞާދެއް ިމަޢުރ ފާގެ މަލީގޮތުންިޢ ލްމާއ 

 އްދުމެވެ.ަބއ ވެރ ވެވޭނެިޤާބ ލުިަބޔަކުިއުފެ

ިި:މ ިސެންޓަރުެގިމައ ަގޑުިއަމާޒުތަކަކީ

  އުފެދ ފައ ވާިތަޢުލީމީިމުއައްސަސާިތަކުގެތެރޭގައ  މަތީިތަޢުލީމުދޭިފާހަގަކޮށްލެވޭިތަނަކަށްވުމެވެި.،ُُދ ވެހ ރާއްޖޭގައި 

 ިި ތެރޭގައ  ދަރ ވަރުންގެި ކ ޔަވާި މަރުޙަލާގައި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓްި ޘަޤާފަތެއްިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ހޯދުމުގެި ހޯދުންތައްި އައުި ދ ރާސާތަކާއި 

ހެދުމެވެ.  އުފެއްދުމަށްިމަސައްކަތްކުރާތަނެއްކަމުގައި 
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 ިްތަޢާރަފުކޮށ ޕްރޮގްރާމުތައްި ޢ ލްމީި ކޯސްތަކާއި  މަތީފެންވަރުގެި ފައ ދާހުރި  އުންމަތަށްި އ ސްލާމީި މުޖުތަމަޢުއަށާއި  ދ ވެހި 

 ހ ންގާތަނެއްކަމުގައ ވުމެވެި.

 ެޢ ލްމީިޕްރޮގްރާމުތައްިހ ންގާިމަތީިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުތަކާއެކުިދ ވެހ ރާއްޖ އުފެދ ފައ ވާިމަތީފެންވަރުގެިކޯސްތަކާއި  ރާއްޖެއ ންިޭބރުގައި  އާއި 

 އެއްާބރުލުންިއުފެއްދުމަށްިމަސައްކަތްކުރާތަނެއްކަމުގައ ވުމެވެ.

 ަމުޖުތަމަޢުއ މަޢުލޫމާތުފަތުރައ ،ިދ ވެހި  ޢ ލްމާއި  މުޖުތަމަޢުގައި  ހެދުމެވެ.ދ ވެހި  މަޢުލޫމާތުގެިއަހުލުވެރ ަބޔެއްކަމުގައި   ކީިޢ ލްމާއި 

ި

ހ މެނޭިކަންތައް: ހަރަކާތްތަކުގެިތެރޭގައި   2020 ވަނަިއަހަރުިސީިޕީިއެސްިއ ންިހ ންގި 

ިމި ިިއެގޮތުންި.ިިކުރަމުންގެންދެވ ފައ ވެއެވެިިފަރާތުންިިސެންޓަރުގެިިމ ިިކަންކަންިިއެންމެހާިިކޮމ ޓީގެިިއެޑްމ ޝަންިިގްރެޖުއޭޓްިިޕޯސްޓް .1

ިި 6ިިިިކޮމ ޓީގެ ިިބޭއްވ ފައ ވެއެވެިިއަހަރުިިވަނ2020ިިަޖަލްސާއެއް ިިދަރ ވަރުންިިޕްރޮގްރާމުތަކަށްިިމާސްޓަރސްިިިމ ޖަލްސާތަކުގައ .

ިި.ލަފާއެރުވ ފައ ވެއެވެިމަޝްވަރާކުރެވ ިކަންކަމުގައ ިދަރ ވަރުންނާގުޅޭިމާސްޓަރސްިއަދ ިިޑީ.އެޗް.ޕީިވެއްދުމާއ 

ފުރަތަމަިބައްދަލުވުންިި .2 ވައ ސްިޗާންސްލަރގެިއ ރުޝާދުގެިމަތ ންިޕޯސްޓްިގްރަޖުއޭޓްިއެމ ޝަންިކޮމ ޓީިއަލުންިއެކުލަވާލެނުވެ.ިއަދި 

ބޭއްވުނެވެ.2020ިފެްބރުއަރ12ިިީ  ގައި 

ޕީިއެޗްޑީިލެކްޗަރާރުންނާިބައްދަލުކުރެވުނެވެ.16/2/2020ި .3  ގައި 

ލ ޔާދަރ ވަރުންގެިތީސީސްިބެލެހެއްޓުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްިގެންދެވުނެވެ.ިދަރ ވަރުންގެިޢަދަދަކީިދ ހައެކެވެ.ިޕީިއެޗްިޑީިތީސ ސިްި .4

އެރުދެދަރ ވަ  ވައ ވާވެސްިވަނީިބޭއްވ ފައެވެ.ިގެދެދަރ ވަރުއްިވަނީިިތީސ ސްިނ އްމާފައެވެ.ިއަދި 

ދަރ ވަރަކުވަނ5ިިިީިބެލެހެއްޓުމުގެިކަންތައްިކުރ ޔަށްިދ ޔައެވެ.ިމ ދަރ ވަރުންގެިތެރެއ ންވެސިްިމާސްޓަސްގެިދަރ ވަރުންގެިތީސ ސްތައިްި .5

ިތީސ ސްިނ އްމައ ިވައ ވާވެސްވަނީިނ ންމާފައެވެި.

ބައްދަލުކޮށްިދެފަރާތުންިމަޢުލޫމާތްިަބދަލުކުރެވުނެވެ.ިދަރ ވަރުންނ24ިިަ .6 ޕީިއެޗްިޑީިދަރ ވަރުންނާއި  ިިށްިދ ރާސާކުރާނެގޮތުގެިޖޫންގައި 

ިދެވުނެވެި.ިމަޢުލޫމާތު

 ވަނަިދުވަހުިޕީއެޗްޑީިމާސްޓަރސްިދަރ ވަރުންނަށްިއެތ ކްސްިވޯކްޝޮޕެއްިބޭއްވުނެވެ.ިިި 24ސެޕްޓެމްަބރި .7

ޕީއެޗްޑީިދަރ ވަރުންގެިވެބ ނަރިއެއްިބޭއްވުނެވެި.2020ިއޮކްޓޫަބރ14ިި .8 ިގައި 

ގ2020ިިޮނޮވެމްަބރިި 5 .9 ކުރާނެި ޕީިއެސްިއެސްިސޮފްޓްވެއަރިބޭނުންި އެސްި ިިގައި  ދ ނުމުގ116ިެތުގެމަޢުލޫމާތް ދަރ ވަރަކަށްި

އޭގެިދެވަނަިސެޝަންި ބޭއްވުނެވެ.26ިވޯކްޝޯޕެއްިބޭއްވުނެވެ.ިއަދި  ިނޮވެމްަބރިގައި 
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ިިދަރ ވަރުންނާއ ިިކ ޔަވާިިމަރުހަލާގައ ިިިޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓްި•ިމްތައްިކުރ ޔަށްިދ ޔައެވެ.ިޕްރޮގްރާމ ނޫންވެސްިތަފާތުިމަޢުލޫމާތްިދ ނުމުގެ .10

ިިރ ސާޗްހަދާިިިއަދ .ިިބޭއްވ ފައ ވެއެވެިިބައްދަލުވުންތައްިިޔާލުހޯދުމަށްޚ ިިިއެދަރ ވަރުންގެިިހ އްސާކުރުމާއ ިިމަޢުލޫމާތުިިިފަރާތުންިިސެންޓަރުގެ

 .އެހީތެރ ވެދީފައ ވާނެއެވެިކުރުމުގައ ިއައްޔަންިސްޕަވައ ޒަރުންިއެދަރ ވަރުންނަށްިބެލެހެއްޓުމާއ ިކަންކަންިދަރ ވަރުންގެ

ިސެންޓަރިފޮރިކޮންޓ ނ އުއ ންގިެއޑ ުއކޭޝަންި

ިި ޑ ސެމްބަރު އަކީި އެޑ އުކޭޝަންި ކޮންޓ ނ އުއ ންގި ފޮރި އަދި 2018ިިސެންޓަރި ސްޓަޑީސްި ފައުންޑޭޝަންި ފޮރި ސެންޓަރި ގައި 

އެއް ޮބޑުި އެންމެި ސެންޓަރުގެި މި  ސެންޓަރެކެވެ.ި އެކުލަވާލާފައ ވާި އެއްކޮށްލުމަށްފަހުި ސެންޓަރި ލާރނ ންގި އަމާޒަކީ،ިިިލޭންގްވ ޖްި

ކޯސްތައްި ހ ންގާި އަތޮޅުތަކުގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީއ ންި ކުރުމާއި  ތަމްރީންި ދަރ ވަރުންި ކޯސްތަކަށްި ފެންވަރުގެި މަތީި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ފެންވަރަށްި މަތީި ދަރ ވަރުންި އ ންި އެޑ އުކޭޝަންި ކޮންޓ ނ އުއ ންގި ފޮރި ސެންޓަރި ސެންޓަރެވެ.ި މި  ެބލެނ ވެރ އަކީި އޯވަރސީކުރާި

ިދާއ ރާތަކުގެިތެރޭގައ :ިިތަމްރީންިކުރާ

 އާނުގެިދާއ ރާޤުރް •

 ޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ •

ަބސިްި •  އ ނގ ރޭސި 

 ޓީޗ ންގ •

 ޤ ރާއަތުި •

ިއ މާމްޝ ޕް •

 އެކަޑެމ ކްި/ިޓީޗ ންގި

 ފާއ ތުވެިދ ޔަިއަހަރުިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިކޯސްތައިްި

ިފޮރވ2020ިިަ ސެންޓަރ ިތެރޭގައި  ިއަހަރުގެ ިއ ންިިނަ ިމޯލްޑ ވްސ19ިިިްިިިކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ ޔުކޭޝަން ިމ އީ ިގެންދެވުނެވެ. ިކުރ އަށް ކޯސް

ހ މެނެނީ:،ُކޮލ ފ ކޭޝަންިއޮތޯރ ޓީންިފާސްކޮށްގެން ިކްރެޑ ޓްިއުޞޫލުންިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިކޯސްތަކެކެވެ.ިމީގެތެރޭގައި 

 އެޑްވާންސްޑްިސެޓްފ ކެޓްިއ ންިޝަރީއާިއެންޑްިލޯ •

 ފ ކެޓްިއ ންިޤްރުއާނ ކްިސްޓަޑީޒްިއެޑްވާންސްޑްިސެޓް •

 އެޑްވާންސްޑްިސެޓްފ ކެޓްިއ ންިޓީޗ ންގ •



P a g e  66 | 110 

 

 ޖެނެރަލްިޕާރޕަސްިިއ ންިއ ންގްލ ޝްިފޮރ1ިސެޓްފ ކެޓްި •

 ޖެނެރަލްިޕާރޕަސްިިއ ންިއ ންގްލ ޝްިފޮރ2ިސެޓްފ ކެޓްި •

• ިި ފޮރ3ިިސެޓްފ ކެޓް އ ންގްލ ޝްި ިިިިއ ންި ( ޕާރޕަސްި ސެމެސްޓ2020ިިަޖެނެރަލްި ފުރަތަމަި އަހަރުގެި ހ ންގުނުވަނަި ިރގައި 

ިފޮރ3ިިސެޓްފ ކެޓިްި ިއ ންގްލ ޝް ިފަށައ ގެނިްިިިއ ން ިކޯސް ިޕާރޕަސް ިގެންދ އުމަށްފަހ5ިިިިުޖެނެރަލް ިކުރ އަށް ިކ ޔަވައ ދ ނުން ހަފުތާއަށް

ިި ގެިސަަބބުންިއޮންލައ ންކޮށްިކުލާސްތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިނ ންމުމުން،ިދަރ ވަރުންނަށްިއޮންލައ ންކޮށްިކޯސ19ިިިިްކޮވ ޑް

 އަށްިނުގެންދެވޭނެކަމަށްިުބނެިގ ނަިދަރ ވަރުންިކޯސްިދޫކޮށްލުމުން،ިކޯސްިމެދުކަނޑާލެވުނެވެ.ި(ކުރ 

 ޖެނެރަލްިޕާރޕަސްި)ދެވަނަިސެމެސްޓަރ(ިއ ންިއ ންގްލ ޝްިފޮރ3ިސެޓްފ ކެޓްި •

  )ދެވަނަިސެމެސްޓަރ،ިހދ.ިހަނ މާދޫ( ޖެނެރަލްިޕާރޕަސްިިއ ންިއ ންގްލ ޝްިފޮރ3ިސެޓްފ ކެޓްި •

 އާންއ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ1ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންި)ލ.ިފޮނަދޫި(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ1ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންި)ހދ.ިހަނ މާދޫި(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ1ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންި)ޅ.ިނައ ފަރު(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ1ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންރްއ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤ2ިުސެޓްފ ކެޓްި •

 އާންި)ހދ.ިހަނ މާދޫި(ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރްއ 2ިފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންި)ލ.ިފޮނަދޫި(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ2ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 ފޯިއ މާމްސ3ިިްިސެޓްފ ކެޓްި •

 އ ންިއ ންގްލ ޝްިފޯިޭބސ ކްިނީޑްސްި)ރ.ިހުޅުދުއްފާރު(1ިސެޓްފ ކެޓްި •

 ޔުނ ވަރސ ޓީިޕްރ ޕަރޭޝަންިޕްރޮގްރާމް •

ދ ރ އުޅޭިއ މާމުންގެިފެންވަރުިމަތ ކުރުމަށްޓަކައ ިއެޑްވާންސްޑްިސެޓްފ ކެޓްިފޯިއ މާމްޝ  • ކަންކޮޅުތަކުގައި  ޕްި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއެކި 

ގުޅ ގެންިކުރ އަށްިގެންދާިކޯހެއް( ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމ ކްިޔުނ ވަރސ ޓީިއާއި  ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއާޒާއި 

ިނުިކޯސްތަކަކީ:އ ތުރަށްިތަޢާރަފްކުރެވުިއަހަރުިވަނ2020ިަމީގެއ ތުރުންި •

ިޭބސ ކްިނީޑްސްި)ރ.ިހުޅުދުއްފާރު(ިއ ންިއ ންގްލ ޝްިފޮރ1ިސެޓްފ ކެޓްި •

 އާންި)ހދ.ިހަނ މާދޫި(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ2ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންި)ލ.ިފޮނަދޫި(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ2ިްފ ކެޓްިސެޓް •
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 އާންި)ލ.ިފޮނަދޫި(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ1ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންި)ހދ.ިހަނ މާދޫި(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ1ިްފ ކެޓްިސެޓް •

 އާންި)ޅ.ިނައ ފަރު(އ ންިޤ ރާއަތުިއަލްިޤުރ1ިްފ ކެޓްިސެޓް •

  )ހދ.ިހަނ މާދޫ( ޖެނެރަލްިޕާރޕަސްިިއ ންިއ ންގްލ ޝްިފޮރ3ިސެޓްފ ކެޓްި •

ިއ މާމްޝ ޕްިއެޑްވާންސްޑްިސެޓްފ ކެޓްިފޮރ •

 ތައްހަރަކާތްިޓީޗ ންގ/ިިއެޑ އުކޭޝަނަލްިއެހެނ ހެން

ހުޅުދުއްފާރު • ރ.ި ނައ ފަރު،ި ُُޅ.ި ހަދާި، ސެންޓަރުި ލާރނ ންގި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ގައި  ހަނ މާދޫި ހދ.ި

ލެވެލްގެިކޯސްތައްިހ ންގާފައ ިވެއެވެ.ި  މ ސެންޓަރުތަކުގައ ިއެކ ިއެކި 

ކ ޔަވައ ދެއްވުމަށް • ހަމަޖެއްސުމާއި  ލެކްޗަރާރުންި ހެދުމާ،ި ޓައ މްޓޭަބލްި ކޯސްތަކުގެި ހ ންގާި ސެންޓަރުތަކުގައި  ބޭނުންވާިލާރނ ންގި ި

އެހީތެރ ކަންިމ ިސެންޓަރުގެިފަރާތުންިވާނީިކޮށްދެވ ފައެވެ.ި  އެންމެހައި 

އެހީތެރ ކަންި • އެކަށީގެންވާި ފަރާތުންި ސެންޓަރުގެި މި  މައްސަލަތަކަށްި ދ މާވި  ދަރ ވަރުންނަށްި ކ ޔަވަމުންދާި ސެންޓަރުގައި  ލާރނ ންގި

ޤާއ މް މާހައުލެއްި ފަހި  އުނގެނުމަށްި ދަރ ވަރުންި އެއްާބރުލުންިފޯރުކޮށްދީި ފުރ ހަމަި އެންމެި ފަރާތުންި ސެންޓަރުގެި މި  ކުރުމަށްޓަކައި 

 ދެވ ފައ ވާނެއެވެ.ި

އެފެއާޒާއި  • އ ސްލާމ ކްި އޮފްި މ ނ ސްޓްރީި މަތ ކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރުި އ މާމުންގެި ދ ރ އުޅޭި ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

ގުޅ  އ މާމްޝ ޕްިކޯހެއްިފަރުމާކޮށްިިިނަށްިއެޑްވާންސްޑްިސެޓްފ ކެޓްިފޮރގެންިއ މާމުންިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމ ކްިޔުނ ވަރސ ޓީިއާއި 

 ކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެި.

ކޮރޯނާިވައ ރަސްގެިސަަބބުންިކުލާހަށްިދަރ ވަރުންިހާޒ ރުިކޮށްގެި • ދ ވެހ ރާއްޖެއަށްިކުރ މަތ ވެފައ ވާިނުރައްކާތެރި  ދުނ ޔެއަށާއި  ންިމުޅި 

 ހުިއޮންލައ ންކޮށްިކ ޔަވައ ދ ނުންިވަނީިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައެވެ.ކ ޔަވައ ދ ނުންިހުއްޓާލުމަށްފަ

 އެޑްވާންސްޑްިސެޓްފ ކެޓްިއ ންިބ ޒްނަސްިމެނޭޖްމަންޓްިޕްރޮގްރާމްިފަރުމާކޮށްިއެމް.ކ އު.އޭިއ ންިކޯސްިފާސްކުރެވުނެވެި. •

ހަމަޖެހ ފައ ވ2021ިިާ • ފެށުމަށްި ސެންޓަރުގައި  މި  ސެމެސްޓަރގައި  ފުރަތަމަި އަހަރުގެި ދަރ ވަރުންިިިވަނަި ދީި މަޢުލޫމާތުި ކޯސްތަކުގެި

ޑީންވަނީިއޯޕަންޑޭއެއްިކުރ އަށްިގެންދެވ ފައެވެ.  ހޯދުމަށްޓަކައ ިސެންޓަރުގެިދާއ މީިލެކްޗަރާރުންނާއި 



P a g e  68 | 110 

 

ވަޒަންކުރުން ދ ނުމާއި   އުނގަންނައި 

ވަޒަންިކުރުމުގެިހަރަކާތްތަކުގެިފެންވަރުިއ ތުރަށްިރަނގަޅުިކުރުމަށްޓަ ދ ނުމާއި  ތަފާތުިމަސައްކަތްތައްިކުރެވުނެވެ.ިއުނގަންނައި  ކައި 

ިމ ގޮތުންިކޮންމެިސެމެސްޓަރެއްިފެށުމުގެިކުރ ންިލެކްޗަރާރުންނަށްިއޮރ އެންޓޭޝަންިދ ނުމާއެކުިކަމާެބހޭިލ ޔެކ ޔުންތައްިއެބޭފުޅުންނަށްި

ިި މުރާޖަޢާކޮށް މ ންގަނޑުި ަބލާި މާކުކުރުމުގައި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންި އެސައ ންމަންޓާއ ި އަދި  ހ އްސާިދެވުނެވެ.ި ލެކްޗަރާރުންނަށްި ހުރ ހާި

ލ ޔުމުންި ލެކްޗަރާރުންނަށްި އ ރުޝާދުތައްި ޚާއްޞަި ެބހޭި ހަރަކާތްތަކާި ކުރުމުގެި ވަޒަންި ކުރުމާއި  އ މްތ ހާނުި ކުރެވުނެވެ.ިހަމައެހެންމެި

ގަ ލެކްޗަރާރުންި ދަރ ވަރުންނަށްި އެސައ ންމަންޓުތައްިނަންގަވާި ޓެސްޓުތަކާއި  ކ ލާސްި އަދި  ފީޑްެބކްދެމުންިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ި ވާއ ދުންި

ސެންޓަރުގެިއެކަޑެގެންދަވާތޯިކޯޑ ނޭޓަރުންިބެއްލެވ އެވެ.ިފައ ނަލްިއ މްތ ހާނުތަކުގެިފެންވަރުިހ ފެހެ މ ކްިރ ވ އުިކޮމ ޓީިއްޓުމަށްޓަކައި 

 )އޭ.އާރު.ސީ(ިންިއ މްތ ހާނުިކަރުދާސްތައްިވެޓްިކުރެވުނެވެ.ި

 ޑ ވެލޮޕްމަންޓްިޕްރޮފެޝަނަލް

 ހަރަކާތްތައްިމުހ އްމުިަބއ ވެރ ވ ިބޭފުޅުންިއެޑްމ ން/ިިއެކަޑަމ ކް

ޤުރްިިވަނަިއަހަރުގެިރޯދަިމަހުިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމ2020ިިީ • މި ޔުނ ވަރސ ޓީިއ ންިބޭއްވި  އާންިކ ޔަވައ ދ ނުމުގެިޕްރޮގްރާމްިގައި 

ދެއްވ އެވެ.ި  ސެންޓަރުގެިލެކްޗަރާންިަބއ ވެރ ވެިގަޑ ތައްިނަންގަވައި 

ވަބާއެއްކަމުގައ ވާިނޮވެލްިކޮރޯނާިވައ ރަސްި)ކޮވ ޑްިިމުޅ  • ދ ވެހ ރާއްޖެއަށްިކުރ މަތ ވެފައ ވާިނުރައްކާތެރި  (ިގެިހާލަތައ19ިް-ދުނ ޔެއަށާއި 

ިނަފް ިއަދ  ިއ ޖްތ މާއ  ިޢ ލްމީ، ިދ ނީ، ިމެދުގައ  ިދ ވެހ ރައްޔ ތުންގެ ިފަރާތުން ިޔުނ ވަރސ ޓީގެ ިއ ސްލާމީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިސާނީިއަމާޒުކުރެވ ގެން

އެންމެހައ  ޕްރޮގްރާމްގެި މި  ގެންދެވ ފައެވެ.ި ކުރ އަށްި ވަނީި އެއްި ޕްރޮގްރާމްި "އުފަލާއެކު..."ި ގޮތުންި އ ތުރުކުރުމުގެި ިހޭލުންތެރ ކަންި

ސެންޓަރުގެި މި  މަސައްކަތްތަކެއްި އަގުހުރި  ޢ ލްމީގޮތުންި ހުށަހަޅުއްވައ ދެއްވުމުގައި  އަދި  އުފައްދައ ދީި އެކުލަވާލައި  ސ ލްސ ލާތައްި

ޕްރޮގްރާމްިގެިފުރަތަމަިސީޒަންގިެި ޗަރާިރލެކް މި  )ފަސް(ިއެޕ ސޯޑާއ 5ިިިިއުސްތާޛްިއާދަމްިނަޞީރުިއ ްބރާހީމްިވަނީިކުރައްވާފައެވެ.ިއަދި 

ހަމައެހެއްމެިއުފަލާއެކުގ5ިިިެދެވަނަިސީޒަންގިެި ވެފައެވެ.ިއަދި  އުސްތާޛުިވަނީިހަރަކާތްތެރި  )ފަސް(ިއެޕ ސޯޑެއްގެިމޮޑެރޭޓަރެއްގެިގޮތުގައި 

މުޙައްމަދުިނަޢީމްިއަޙްމަދުިފ ކުރީިވަނީިަބއ ވެރ ވެފައެވެ.5ިިސީޒަންގެިދެވަނަ  )ފަސް(ިވަނަިއެޕ ސޯޑުގައި 

• ( ކޮންފަރެންސްި އ ންޓަނޭޝަނަލްި ބޭއްވި  ފަރާތުންި ފޮރިި(ICIAއައ .ޔޫ.އެމްގެި ސެންޓަރި ހަރަކާތްތަކުގައި  ކޮންޓ ނ އުއ ންގިިިގެި

އ ދާރީިމުވައްޒަފުންިޢަމަލީިގޮތުންިަބއ ވެރ ިވ އެވެ.ގެިޑީންިމުޙައްމަދުިޝަހީންިއާއި ިއެޑ ޔުކޭޝަން ިއެކަޑެމ ކްިއަދި 
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 އެފެއާޒްިިސްޓޫޑެންޓްސް

މަތީން،ި އެއްގޮތްވާގޮތުގެި ރ ސާލަތާި މަޤްޞަދުތަކާއ ،ި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އެފެއާޒަކީ،ި ސްޓޫޑެންޓްސްި

އެދަރ ވަރު ހޯދުމާއި  ދަރ ވަރުންި ކޯސްތަކަށްި ދަރ ވަރުންގެިޔުނ ވަރސ ޓީގެި ބެލެހެއްޓުމާއި  މަސައްކަތްތައްި ރަޖ ސްޓްރޭޝަންި ންގެި

މަސައްކަތާއ ި އ ރުޝާދުދީިިޕްރޮގްރެޝަންި ދަރ ވަރުންނަށްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ތުރުންި ބޭއްވުމުގެި ގްރެޖުއޭޝަންތައްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

މ ހާރުގެިދަރ ވަ މައްސަލަތައްިޙައްލުކުރުމުގައި  ކުރީގެިދަރ ވަރުންނަށްިއެހީތެރ ވެދެމުންިގެންދާިމަގުދައްކައ ދީިދ މާވާިއެކ އެކި  ރުންނާއި 

ިޑ ޕާރޓްމަންޓެވެ.

ި:ލަނޑުދަނޑ ތައް

މަންޒ ލްި • ފުރަތަމަި ދަރ ވަރެއްގެިއެންމެި ކޮންމެި ބޭނުންވާި ހޯދަންި ތަޢުލީމުި މަތީި ދ ވެހ ރާއްޖެއ ންި ޔުނ ވަރސ ޓީއަކީި އ ސްލާމީި

ހެދުމަށްި  މަސައްކަތްކުރުން.ކަމުގައި 

ހ ތްހަމަޖެހޭިޢ ލްމީިމާހައުލެއްިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއެތެރޭގައި ިިއ އ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއެހާރާ • މ ހާރުގެިދަރ ވަރުންނަށްިއުފާވެރި 

 ޤާއ މްިކޮށްދ ނުމަށްިމަސައްކަތްިކުރުން.

ވަރުންގެިތަފާތުިހުނަރުތައްިތަރައްޤީކޮށް،ިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިދަރ ވަރުންގެިއ ތުރުިޙަރަކާތްތައްިވީހާވެސްިފުޅާކޮށްިދަރ  •

އޮއ ވަރުތަކަށްިހޭލުންތެރ ،ިޢ ލްމީިމަޢުލޫމާތުިލ ބ ފައ ވާިދަރ ވަރުންތަކެއްިި މުޖުތަމަޢުއަށްިއަންނަ،ިއ ސްލާމީިފ ކުރާިީބރައްޓެހި 

 އުފެއްދުމުގެިމަސައްކަތްކުރުން.

ި:އްކަތްތައްވަނަިއަހަރުިކުރެވުނުިމައ ގަނޑުިމަސ2020ިަސްޓޫޑެންޓްިއެފެއާޒުންި

ިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިދަރ ވަރުންިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްި: -1

ދަރ ވަރުންިގެިިކ ޔަވައ ދެމުންިިޔުނ ވަރސ ޓީގެ • ޔުނ ވަރސ ޓީއަށްި ކަމަށްވާތީި ބަހާލައ ގެންި ސެމެސްޓަރަށްި ދެި އަހަރަކުި ންދަނީި

ސެމެސްޓަރަށްި ޖޫންި ސެމެސްޓަރަކާއި  ޖަނަވަރީި އެގޮތުންި މައްޗަށެވެ.ި ދެުބރެއްގެި ަބހާލެވ ފައ ވަނީި މަސައްކަތްި ހޯދުމުގެި

ވަނަިއަހަރުވެސްިޖޫންިސެމެސްޓަރިއަށ2020ިިިްިމ ގޮތުންިިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިކުދ ންިހޯދާިވެއްދުމުގެިމަސައްކަތްިކުރެވެއެވެ.ިި

ިފުރުޞަތިުި ިހުށަހެޅުމުގެ ިއަދ 2020ިިިިޖޫނ25ިިިްިއެޕްލ ކޭޝަން ިހުޅުވާލެވުނެވެ. ިދަރ ވަރުންނަށް ޖަނަވަރީިސެމެސްޓަރަށ2021ިިިްިގައ 

10ިިިި ގޮތުންިހުޅުވާލާިފުރުޞަތަކަށްިދަރ ވަރުނ2020ިިްނޮވެމްަބރު ފުރުޞަތުިހުޅުވާލެވުނެވެ.ިމި  ިހޯދުމަށްިވަރަށްިގ ނަިިގައި 

ފާހަގަކޮށްލަންިޖެހޭިއެންމެިިމުހ އްމުިކަމަކިީި ދުނ ޔެއާއި 2020ިިގުނަިމަސައްކަތްތަކެއްިކުރެވެއެވެ.ިމ ކަމުގައި  ވަނަިއަހަރަިމުޅި 
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ިކޮވ ޑް ިކުރ މަތ ވ  ިވެސް ިވ19ިިަ-ދ ވެހ ރާއްޖެއަށް ިކަންކަން ިކުރުމުގެ ިދަތުރުފަތުރު ިއުޅުމާއ  ިއެއްވެ ިވަާބގެިސަަބުބން ނ ޒާމަކުންިިގެ ކި 

ކުރެވ ފައ ވަނީިއޮންލައ ކޮން ކަންކަންި ރޭވ ފައ ވާި ކުރަންި އަހަރެއްކަމުންި ގެންދެވ ފައ ވާި ފާހަގަިިިިُ،ކުރ އަށްި ކޮށްކަންި ވާރޗުއަލްި

 ކުރަމެވެ.ިމ ގޮތުންިކުރެވުނުިކަންތައްތަކުގެިތެރޭގައ :

 ވަނަިއަހަރުިދަރ ވަރުންިހޯދުމަށްިކުރެވުނުިމަސައްކަތްތައް:2020ިި •

ިިއައ ޔޫއެމް)ިިޔުނ ވަރސ ޓީިިއ ސްލާމީިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ -1 )ިި ތަޢުލީމުިއ ން

ިި ޔުނ ވަރސ ޓީގައ ، ދަރ ވަރުންނަށްި ބޭނުންވާި 2020ިޙާޞ ލްކުރަންި

ހުޅުވާލެ ފުރުޞަތުި ސެމެސްޓަރގައި  ދެވަނަި އަހަރުގެި ފައ ވާިވ ވަނަި

27ިިިއެއްިިެބހޭިމަޢުލޫމާތުިދ ނުމަށްި"ވާޗުއަލްިއޯޕަންޑޭި"ިިކޯސްތަކާއ 

ިނެވެ.)އަންގާރަ(ިދުވަހުގެިރޭިބޭއްވ2020ިުޖުލައި 

 

ި

އޯޕަންޑޭިދެވުނިުިއަށްިކުރ އަށްިގެނ10:00ިިްއ ނ8:30ިިިްިއަންގާރަިދުވަހުގެިރިޭި

ގެންދެ ިިކުރ އަށްި އަވުނީި ގޮތުގައި  އެއްގެި ވެބ ނާި ޔޫއެމްގެިފޭސްުބކްިއ ޒޫމްި

ިކޮށްގެން ލައ ވް ިވެބ ނާގައ ޕޭޖްގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެިހުރ ހާިކުއްލ އްޔިާިިިނެވެ.ިމ 

ވ އެވެ.ިމީގެިއ ތުރުންިަބއ ވެރ ިިނާއ ިއ ސްވެރ ންސެންޓަރިތަކެއްގެިޑީނުންިި/

ަބއ ވެރ ވ އެވެ.އެކަޑެޑީވީސީި ިމ ކްިއަދ ިރަޖ ސްޓްރަރިވެސްިއޯޕަންޑޭގައި 

ފަރާތްތަކަށްިމ ިވެބ ނާގައ ިިިިންވާމީގެިއ ތުރުންިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިބޭނު

ިި ފުރުޞަތު ލ ންކްިިިހުޅުވާލެވުނެވެ.ބައ ވެރ ވުމުގެި ބޭނުންވާި ބައ ވެރ ވުމަށްި

ގްރޫޕްއ އަ ވައ ަބރި އ ތުރުންި ޕޭޖްގެި ފޭސްުބކްި ޝެއަރިިިިތަކުގައ ިޔޫއެމްގެި

ިވުނެވެ.ކުރެ

ސެންޓަރުތަކުންިލ ޭބިޚ ދުމަތްތާ އައ ޔޫއެމްގެިކުއްލ އްޔާތަކާއި  ވެބ ނާގައި  އައ ޔޫއެމްިއ ންިމަތީިތަޢުލީމްިމި  ކ ޔަވައ ދޭިކޯސްތަކާއި  އި 

ފެށުމަށްިކ ޔެވުނިްިިިދެވަނަިސެމެސްޓަރގެިިގައ 23ިިއޮގަސްޓިްިިިވުނެވެ.ހާސ ލްކުރަންިހުޅުވާލާފައ ވާިފުރުސަތުތަކުގެިމައުލޫމާތުިފޯރުކޮށްދެި

ކުރާނެިގޮތުގެިމައުލޫމާތުިދ ނުމުގެިއ ތުރުިިވާހަމަޖެހ ފައ  ންިމ ވެބ ނާރިމުންގެިސުވާލުތަކަށްިޖަވާބުިދ ނުންންިއާކޯސްތަކަށްިއެޕްލައި 
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ިި އޮތެވެ. 2020ިިިިގައި  ފުރުސަތ23ިިުއޮގަސްޓް ކުރ މަތ ލުމުގެި ިކޯސްތަކަށްި ހަމަޖެހ ފައ ވާި ފެށުމަށްި 2020ިިިިިިގައި  ވ6ިިިާއޮގަސްޓް

ދުވަހުގެިނ ޔަލަށްިހުޅުވާ ިލެވުނެވެ.ުބރާސްފަތި 

ިި ޤުރްއާން،ިފ ޤްހް،ިޖާރނަލ ޒަމް،ިއ ސްލާމ ކްިސްޓަޑީޒް،ިޝަރީޢާިއެންޑްިއައ ޔޫއެމްިއ ންިފުރުޞަތުިހުޅުވާލ  ދާއ ރާތަކުގެިތެރޭގައި 

ލޭންގްއޭޖްގެިދާއ ރާގެިޖުމްލަިިިިއެކައުންޓ ންގިިލޯ،ިއެޑ ޔުކޭޝަން،ިލީޑަރޝ ޕްިއެންޑްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން،ިފައ ނޭންސް، 53ިއަދި 

ި-ވެ.ިއެއީ:ކޯހެއްިހ މެނެއެ

9ިި–މާސްޓަރސްި

3ިި–ޖުއޭޓްިޕޯސްޓްގްރެ

11ިިިި–ެބޗްލަރސްި

1ިިި–އެސޯސ އޭޓްިޑ ގްރީި

10ިިިި–ޑ ޕްލޮމާި

 19ި–ސެޓްފ ކެޓްިލެވެލްި

 

ި

ރޭޑ އޯގެިއ ތުރުންިއެފްބީިޕޭޖްިމެދުވެރ ކޮށްިކޯސްތަކާއ ިި -2 އޯޕަންޑޭގެިއ ތުރުންިހުރ ހާިމަޝްހޫރުިޓީވީިޗެނަލްިތަކާއި 

ިެބހޭިމަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮށްދެމުންިގެންދެވުނެވެި.

3- ިި ޔުނ ވަރސ ޓީން އ ސްލާމީި 2021ިިިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ޖުމްލަ ސެމ ސްޓަރއަށްި ފުރަތަމަި އަހަރުގެި ކޯހަކަށ50ިިިްިވަނަި

މާސްޓަރސިްި ތެރޭގައި  ކޯސްތަކުގެި އ ޢުލާންކުރެވުނުި ހުޅުވާލެވުނެވެ.ިއެގޮތުންި ފުރުޞަތުި ހުށަހެޅުމަށްި އެޕްލ ކޭޝަންި

ިި 10ިިިިލެވެލްގެ ިިިިކޯހަކާއ ،3ިިކޯހަކާއ ،ިޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 9ިިިިެބޗްލަރސްިލެވެލްގެ 1ިިކޯހަކާއ ،ިއެސޯސ އޭޓްިޑ ގްރީގެ

ިި ޑ ޕްލޮމާގެ އަދި  9ިިިިކޯހެއްި ޖުމްލަ ގެި ލެވެލްި ސެޓްފ ކެޓްި އެކުި ހުޅުވާލެވުނ17ިިިުކޯހަކާއި  ހ މެނެއެވެ.ި ކޯހެއްި

އެޑ ޔުކޭޝަން،ިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ،ިފައ ނޭންސް،ިއެކައުންޓ  ންގ،ިފުރުޞަތުތަކުގެިމައ ގަނޑުިދާއ ރާތަކުގެިތެރޭގައި 
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ިއްސާލިމްކ ްސަޓޑްީޒ، ުޤްރާއްނ ައިދ ލްޭންގޭއްޖެގ  ،ُُފ ޤްހް،ިލީޑަރޝ ޕްިއެންޑްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން،ިޖަރނަލ ޒަމް

ި.ެއިކ ޯކްސަތްއ ިހެމެނެއވެ 

އައ ޔޫއެމްގެިކޯސްތައ2020ިިް • ލ.ިފޮނަދޫއާއ ،ިހދ.ިިިُ،ފުވައްމުލަކުިސ ޓީއާއ ިި،ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިސެމ ސްޓަރގައި 

ޤާއ މުިކުރެވ ފައ ވާިއައ .ޔޫ.އެމްގެިޝަމްސުއްދީންި ހަނ މާދޫ،ިޅ.ިނައ ފަރުގެިއ ތުރުންިފުރަތަމަިފަހަރަށްިސ.ިމީދޫގައި 

 ލާރނ ންގިސެންޓަރުގައ ިކޯސްތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިވަނީިހަމަޖެހ ފައެވެ.

 

ޔުނ ވަރސ ޓީ ހ ންގާިޑ ގްރީިފެންވަރުގެިހުރ ހާިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއާއި  ގެިލާރނ ންގިސެންޓަރިތަކުގައި 

ފާހަގަިކޮށްލަމެވެ.100ިކޯސްތަކަކީިވެސްި% )ސަތޭކަިއ ންސަތަ(ިޓ އުޝަންފީިހ ލޭިކޯސްތައްކަންިމ ފުރުޞަތުގައި   

ކޯސްތަކަށްިވަންނަންިއެދޭިފަރާތްތަކުން،ިކޯހަށްިވަނުމަށްިއެދޭފޯމުިފުރ ހަމިަި،ُވީމާ ި،ކުރެއްވުމަށްފަހު،ިފޯމާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިތަކެތި މި 

29ިިިި 2021ިިިިޖެނުއަރީ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިރ ސެޕްޝަނަށްިހުށަހެޅުއްވުމަށްި ގެިކުރ ނ13:00ިިްވަނަިދުވަހުގެ

އައ .ިޔޫ.ިއެމް.ިލާރނ ންގިކުރީގެިސ ރާޖުއްދީންިޕްރީސްކޫލް(ިއަިި-ނުވަތަިއައ .ިޔޫ.ިިއެމް.ިިލާރނ ންގިސެންޓަރަށްި)ލ.ފޮނަދޫި ދި 

ިކުރީގެިމ ސްކ ތްމަގުިއަންހެނުންގެިކޮމެޓީިޢ މާރާތް(ިހުށަހެޅުމުގެިފުރުޞަތުިހުޅުވާލެވުނެވެ.ިި-ސެންޓަރަށްި)ފުވައްމުލަކުިސ ޓީި

އ ތުރުންި މީގެި އަދި  ސެންޓަރި ލާރނ ންގި އައ .ޔޫ.އެމްި ރ ސެޕްޝަނުން،ި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ފޯމުި އެދޭި ބައ ވެރ ވުމަށްި ކޯހުގައި 

ިި ފޯމުިޑައުންލޯޑްިކުރެވުމުގެިއ ންތ ޒާމުިހަމަޖެހ ފައ ވާނެއެވެ.ިމީގެިއ ތwww.ium.edu.mvިިު ޔުނ ވަރސ ޓީގެިވެްބސައ ޓުން ރުންި

ަބލައ ގަތުންިހަމަޖައްފައ ވަނީިބަންދުނޫންިކޮންމެިދުވަހަކު: ިދޫކުރުމާއި 

 ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިރ ސެޕްޝަނުން -

 ކުރީގެިސ ރާޖުއްދީންިޕްރީސްކޫލް(ިިި–އައ .ޔޫ.އެމްިލާރނ ންގިސެންޓަރުންި)ލ.ިފޮނަދޫި -

 ކުރީގެިމ ސްކ ތްމަގުިއަންހެނުންގެިކޮމެޓީިޢ މާރާތްި(ި-ސ ޓީިއައ .ޔޫ.އެމްިލާރނ ންގިސެންޓަރުންި)ފުވައްމުލަކުި -

ިއައ .ޔޫ.އެމްިލާރނ ންގިސެންޓަރިޅ.ިނައ ފަރުިި)ކުރީގެިނޫރާނީިޕްރީިސްކޫލްި( -

ިއަށްިމެއ ލްކުރެވޭނެއެވެ.apply@ium.edu.mvިިި،މެއ ލްިކުރާނަމަ-އީ -

- ިި ޕޯޓަލް އޮންލައ ންި ހުށަހަޅާނަމަިވެްބސ ޓްގައ ވާި ފޯމުި ފޯމިުި (admissions.ium.edu.mv)އޮންލައ ންކޮށްި މެދުވެރ ކޮށްި

ިދެވ ފައ ވާނެއެވެ.ިހުށަހެޅޭނެިފުރުޞަތުިފަހ ކޮށް

ި

http://www.ium.edu.mv/
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ިިއައ ޔޫއެމް)ިިޔުނ ވަރސ ޓީިިއ ސްލާމީިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ -4 )ިި ދަރ ވަރުންނަށްިއ ން ބޭނުންވާި ޙާޞ ލްކުރަންި ތަޢުލީމުި

ިި 2021ިިިިޔުނ ވަރސ ޓީގައ ، އަހަރުގެ ެބހޭިިިފުރަތަމަވަނަި ކޯސްތަކާި ހުޅުވާލައ ފައ ވާި ފުރުޞަތުި ސެމެސްޓަރގައި 

12ިިިިިިއެއްިިިމަޢުލޫމާތުިދ ނުމަށްިި"ވާޗުއަލްިއޯޕަންޑޭ" 2020ިިިިޑ ސެމްަބރު 14:00ިިިި)ހޮނ ހ ރު(ިދުވަހުގެ )ޒޫމިްިގައ 

ިށް(ިބޭއްވުނެވެި.މެދުވެރ ކޮ

އަވުނީިިއޯޕަންޑޭިކުރ އަށްިގެންދެދެވުނުިިކުރ އަށްިގެންގައ 14:00ިިިި)ހޮނ ހ ރު(ިދުވަހުގ2020ިިިިެ ޔޫއެމްގެިއ ޒޫމްިވެބ ނާއެއްގެިގޮތުގައި 

ލައ ވްިކޮށްގެން ވެބ ނާގައ ިފޭސްުބކްިޕޭޖްިގައި  ިނެވެ.ިމި 

ޔުނ ވަރސ ޓީގެިހުރ ހާިކުއްލ އްޔާި/ިސެންޓަރިތަކެއްގެި

އ ސްވެރ ންނާޑީނުން އ ތުރުންިިަބއ ވެރި ިިއި  މީގެި ވ އެވެ.ި

ރަޖ ސްޓްރަރިވެސްިއޯޕަންޑޭގައ ިިއެކަޑެޑީވީސިީި މ ކްިއަދި 

ިބައ ވެރ ވ އެވެ.

ބޭނުންވާި ސާފުކުރަންި މަޢުލޫމާތުި އ ތުރުންި ިިމީގެި

ފުރުޞަތުި ަބއ ވެރ ވުމުގެި ވެބ ނާގައި  މި  ފަރާތްތަކަށްި

ިހުޅުވާލެވުނެވެ. ލ ންކްިި ބޭނުންވާި ބައ ވެރ ވުމަށްި

ވައ ަބރިިއ އަ އ ތުރުންި ޕޭޖްގެި ފޭސްުބކްި ޔޫއެމްގެި

ިވުނެވެ.ޝެއަރިކުރެިތަކުގައ ގްރޫޕް

ކުއްލ އްޔާތަކާއ ިި އައ ޔޫއެމްގެި ވެބ ނާގައި  މި 

އައ ޔޫއެމްިއ ންިމަތީިތަޢުލީމްިހާސ ލްކުރަންިހުޅުވާލާފައ ވާިފުރުސަތުތަކުގެިިއ ކާިސެންޓަރުތަކުންިލ ބޭިޚ ދުމަތްތަ ކ ޔަވައ ދޭިކޯސްތަކާއި 

ފޯރުކޮށްދެ ޚާއްޞަކޮށްގެންިިިވުނެވެ.މައުލޫމާތުި ކޮންމެިކުއްލ އްޔާއަކަށްި އ ންތ ޒާމުކޮށްގެންި ކުއްލ އްޔާ/ިސެންޓަރުތަކުންި އ ތުރުންި މީގެި

 ކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެި.ިވަރަށްިފުރ ހަމައަށްިއޯޕަންޑޭތައް
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ިތާރީޚްިކުއްލ އްޔާި/ިސެންޓަރުިި#

 2020ިޑ ސެންަބރ27ިުިލޯިއެންޑްިޝަރީޢާިއޮފްިކުއްލ އްޔ1ިާ

 2020ިޑ ސެންަބރ28ިުިލޭގްއެޖްިިއަރަބ ކްިއޮފްިކުއްލ އްޔ2ިާ

 2020ިޑ ސެންަބރ29ިުިސައ ންސަސްިިހ އުމަންިއެންޑްިނޮލެޖްިރ ވީލްޑްިއ ސްލާމ ކްިއޮފްިކުއްލ އްޔ3ިާ

 2020ިޑ ސެންަބރ30ިުިއެޑ ޔުކޭޝަންިއޮފްިކުއްލ އްޔ4ިާ

 2020ިޑ ސެންަބރ30ިުިއެޑ ޔުކޭޝަންިކޮންޓ ނ އުއ ންގިފޯިސެންޓަރ5ި

 2021ިޖަނަވަރ03ިީިސްޓަޑީޒްިމެނޭޖްމެންޓްިއެންޑްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއޮފްިކުއްލ އްޔ6ިާ

2021ިިޖަނަވަރ03ިީިސުންނާިއެންޑްިޤުރްއާންިއޮފްިކުއްލ އްޔ7ިާ

ި:އޮރ އެންޓޭޝަންިޕްރޮގްރާމް

އަލަށްި ކޯސްތަކަށްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ކޯސްތަކަށްި ދަރ ވަރުންި ވަންނަި

އެދަރ ވަރުންި ރަޖ ސްޓްރީކުރުމާއި 

ފެށުމުގެި ކ ޔަވަންި ޔުނ ވަރސ ޓީގައި 

ޔުނ ވަރސ ޓީއަށްި ކުރ ންި

ކޮންމެި ގޮތުންި އަހުލުވެރ ކުރުމުގެި

ި ފެށުމުގެި ކުރ ންިސެމެސްޓަރެއްި

ގުޅިޭި އަލަށްި ޔުނ ވަރސ ޓީއާި

އޮރ އެންޓޭޝަންި ދަރ ވަރުންނަށްި

އ ރުޝާދުތަކުގައި  ދެވޭި ދަރ ވަރުންނަށްި މ ޕްރޮގްރާމުގައި  ބޭއްވުނެވެ.ި އ ންތ ޒާމުކޮށްގެންި އެފެއާޒުންި ސްޓޫޑެންޓްި ޕްރޮގްރާމްތައްި

ސަމާ އަދި  ަބހައްޓަންވާގޮތާއި  ހޭދަކުރާިދުވަސްވަރުިއުޅުންި އަޅުވާލުމުގެިއ ތުރުންިޔުނ ވަރސ ޓީގައި  ލުކަންިދޭންޖެހޭިކަންކަމަށްިއަލި 

އ ސްކަންިދޭންޖެހޭިކަންކަމާިެބހޭިމަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.ިމ  ގޮތުންިކުއްލ އްޔާ/ިސެންޓަރުތަކުގެިޑީނުންނާިބައްދަލުކޮށްިކ ޔެވުމުގައި 

ދެިއޮރ އެންޓޭޝަނެއްިބޭއްވުނެވެ.2020ި  ވަނަިއަހަރުިޔުނ ވަރސ ޓީގައި 
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 ި:އޮރ އެންޓޭޝަންިިފުރަތަމަިއަހަރުގެިވަނ2020ިަ

ދ ވެހ ރާއްޖޭގ10:00ިިިެހެނދުނުިިދުވަހުގެިިހޮނ ހ ރ2020ިިިިުފެުބރުވަރ08ިިިިީޢާއްމުިއޮރ އެންޓޭޝަންި)ފުރަތަމަިބައ (ިބޭއްވުނީިިި ގައި 

ބާއްވާި ފަރާތުންި ކުއްލ އްޔާިނުވަތަިސެންޓަރުގެި ކ ޔަވާި އޮރ އެންޓޭޝަނަކީިއެދަރ ވަރުި ހޯލުގައެވެ.ިއަނެއްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި

ި/ިސެންޓަރ2020ިިުއޮރ އެންޓޭޝަނެވެ.ިި ިކުއްލ އްޔާ ިއޮރ އެންޓޭޝަނާއ  ިޢާއްމު ިފުރަތަމަިސެމެސްޓަރ ިއަހަރުގެ ިއޮރ އެންޓޭޝަންިވަނަ ތަކުގެ

 ވާިޓޭަބލްއާއ ިއެއްގޮތަށެވެި.ދެވ ފައ ބޭއްވ ގެންިދ ޔައީިތ ރީގައި 
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 އަލްޤާރީިއ ްބރާހީމްިޝ ފާއުިި،ލެކްޗަރަރިޤުރްއާނުގެިަބރަކާތުންިޖަލްސާިފެށުނ10:00ިިް

ިދަރ ވަރުންނާިމުޚާޠަުބިކުރެއްވުނ10:05ިިް

ޙަވާލުވެި  ވަޑައ ގެންިހުންނެވ ި،ޔުނ ވަރސ ޓީިހ ންގުމާއި 

 ޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިއެންޑްޑެ

 ފައ ނޭންސް،ިއަލްފާޟ ލްިމުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފް

10:10ި
 ދަރ ވަރުންިސަމާލުކަންިދޭންޖެހޭިކަންކަމާެބހޭި

ިމ ކްިއެފެއާޒްިފަރާތުންި(އެކަޑެގޮތުންި)

 މ ކްިއެފެއާޒް،އެކަޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިޑެ

ިޢަލީިهللاިޑރ.ިސަޢުދު

10:20ި
 ދަރ ވަރުންިސަމާލުކަންިދޭންޖެހޭިކަންކަމާެބހޭި

ިގޮތުންި)ސްޓޫޑެންޓްިއެފެއާޒްިފަރާތުންި(
ިهللاއަލްއުސްތާޛުިއަޙްމަދުިރައޫފްިޢަްބދުި،ރަޖ ސްޓްރަރ

ިޗީފްިލައ ްބރޭރ އަން،ިއަލްފާޟ ލާިފާޠ މަތުިނަޝާޠުިިލައ ްބރަރީއާިެބހޭިމަޢުލޫމާތުިދ ނުނ10:40ިް

ިއ ްބރާހީމްهللاިޔޫނ އަންގެިރައީސް،ިަބހާއުިދަރ ވަރުންގެިޔޫނ އަންނާެބހޭިމާޢުލޫމާތުިދ ނުނ11:00ިިް

ި

ިފަންގ ފ ލާިިތަންިިކުއްލ އްޔާ/ސެންޓަިރިގަޑ 

11:30 

 ގްރައުންޑްިހޯލްިކޭޝަންޔުއުއ ންގިއެޑ ސެންޓަރިފޯިކޮންޓ ނ 

ިފަންގ ފ ލާިވަނ401ި4ިިަިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ
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ިވަނަިފަންގ ފ ލ402ި4ިިާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިހ އުމަންިސައ ންސަސްި

ިވަނަިފަންގ ފ ލ403ި4ިިާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްސްިއެންޑްިމެނޭޖްމެންޓްިސްޓަޑީޒް

ިފަންގ ފ ލާިވަނ5ިިަ 501ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރްއާންިއެންޑްިސުންނާ

ިވަނަިފަންގ ފ ލ6ިިާ 601 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖް

 ވަނަިފަންގ ފ ލ6ިިާ 602ިމާސްޓަރސްިދަރ ވަރުންި

 ވަނަިފަންގ ފ ލ6ިިާ 603ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަން

 

ި(12:30މާސްޓަރސްިދަރ ވަރުންި)ިގަޑ ިި

ިފަންގ ފ ލާިިތަންިިކުއްލ އްޔާ/ސެންޓަިރިގަޑ 

12:30ި

ިވަނަިފަންގ ފ ލ401ި4ިިާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ

ިވަނަިފަންގ ފ ލ501ި5ިިާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރްއާންިއެންޑްިސުންނާ

ިވަނަިފަންގ ފ ލ402ި4ިިާިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިހ އުމަންިސައ ންސަސްި

ިވަނަިފަންގ ފ ލ603ި6ިިާިއެޑ ޔުކޭޝަންކުއްލ އްޔާިއޮފްި

ި

 ވަނަިއަހަރުގެިދެވަނަިއޮރ އެންޓޭޝަންި:2020ި •

o ިީިިބޭއްވުނ ި)ފުރަތަމަިބައ ( ިއޮރ އެންޓޭޝަން ިހެނދުނ2020ިިިުިއޮގަސްޓ22ިިިްިޢާއްމު ިދުވަހުގެ އޮންލައ ންކޮށްިގައ 10:00ިިިިހޮނ ހ ރު

ކަންކުރަންޖެހޭިގޮތަށްިރ ޢާޔަތްިކޮށްގެންނެވެ.19ިިި-)ޒޫމްއ ން(ިއެވެ.ިދެވަނަިސެމެސްޓަރިފަށަންިޖެހެނީިކޮވ ޑް ގެިޙާލަތުގައި 

ދެވ ފައ ވާިޓޭަބލްިއާއ ިއެއްގޮތަށެވެ.ިިޝަންގެިއެހެންިކަމުންިއޮރ އެންޓޭ ވެސްިބޭއްވުނީިޒޫމްިމެދުވެރ ކޮށްިތ ރީގައި   ދެވަނަިބައި 

ިޤުރްއާނުގެިަބރަކާތުންިޖަލްސާިފެށުނ10:00ިިް
 އަލްޤާރީިމުޙައްމަދުިނަޢީމްިިިُ،އެސޯސ އޭޓްިލެކްޗަރަރ

 އަޙްމަދުިފ ކުރީި

 ވައ ސްިޗާންސެލަރ،ިޑރ.ިއ ބްރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާިިދަރ ވަރުންނާިމުޚާޠަުބިކުރެއްވުނ10:05ިިް

10:15ި
 ދަރ ވަރުންިސަމާލުކަންިދޭންޖެހޭިކަންކަމާެބހޭި

ިމ ކްިއެފެއާޒްިފަރާތުންި(އެކަޑެގޮތުންި)

 މ ކްިއެފެއާޒް،އެކަޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިޑެ

ިޢަލީިهللاިޑރ.ިސަޢުދު

10:30ި
 ދަރ ވަރުންިސަމާލުކަންިދޭންޖެހޭިކަންކަމާެބހޭި

ިގޮތުންި)ސްޓޫޑެންޓްިއެފެއާޒްިފަރާތުންި(
ިهللاއަލްއުސްތާޛުިއަޙްމަދުިރައޫފްިޢަްބދުި،ރަޖ ސްޓްރަރ

ިއަލްފާޟ ލާިފާޠ މަތުިނަޝާޠުި،ُޗީފްިލައ ްބރޭރ އަންިލައ ްބރަރީއާިެބހޭިމަޢުލޫމާތުިދ ނުނ10:50ިް
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ިތަންިިކުއްލ އްޔާ/ސެންޓަިރިގަޑ 

13:00 

ިއުއ ންގިއެޑ އުކޭޝަންސެންޓަރިފޯިކޮންޓ ނ 

 އޮންލައ ންކޮށްި

ި)ޒޫމްއ ންި(

ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ

ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖްިއެންޑްިހ އުމަންިސައ ންސަސްި

ިމެނޭޖްމެންޓްިސްޓަޑީޒްކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ކްނޮމ ކްސްިއެންޑްި

ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޤުރްއާންިއެންޑްިސުންނާ

 ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެރަބ ކްިލޭންގްއެޖް

ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔުކޭޝަން

o ި ސީިއާރުިޕީިގެިފަރާތުންިރ ސާރޗްިއާއ މީގެިއ ތުރުންިޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓްިދަރ ވަރުންނަށްިޚާއްޞަކޮށްގެންިސީިޕީިއެސްިއަދި 

ިެބހޭިއޮރ އެންޓޭޝަންިދަރ ވަރުންނަށްިކުރ އަށްިގެންދެވުނެވެ.ިި

o ިި ފުރަތަމަިފަހަރަމ ށްިޔުނ ވަރސ ޓީގެިލާރނ ންގިސެންޓަރުިދެިޕްރޮގްރާމްގެިއ ތުރުންިމާޅޮސްމަޑުލުިއުތުރުުބރީިހުޅުދުއްފާރުިގައި 

ިލެވެލްގިެި ިގޮތުންިސެޓްފ ކެޓް ިފެށުމުގެ ިކ ޔަވައ ދޭން ިތަންތާގައ  ިބޭއްވުނެވެ.ިިިިއްިޕޮރްގްރާމ2ިިެނެތް ިއޮރ އެންޓޭޝަނެއް ިގޮތުން ފެށުމުގެ

ޔޫިއެމްިގުޅ ގެންިމ ސްކ ތްތަކުގެިއ މާމުންނާއ  އައި  މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއާޒްިއާއި  މީިމުދ މުންނަކީިއ ސްލާިިއަދި 

ޚާއްޞަި ދަރ ވަރުންނަށްި ކޯސްތަކުގެި ހ ންގާި ހެދުމަށްި ަބޔަކަށްި ޙާޞ ލްކޮށްފައ ވާި ޑ ގްރީި ޔުނ ވަރސ ޓީި ރޮނގުންި ތަޢުލީމުގެި

ިގައ ިއޮރ އެންޓޭޝަންއެއްިބޭއްވުނެވެި.2020ިއޮކްޓަޫބރ18ިިުކޮށްގެންިއ ސްލާމީިމަރުކަޒުގެިޖަލްސާިކުރާިމާލަމުގައި 

ިގްރެޖުއޭޝަން: •

ޔުނ ވަރސ ޓީގ2020ިިިެިއޭޕްރީލ9ިިިްި އޮތްިނަމަވެސްިކޮވ ޑ5ިިްގައި  ބޭއްވުމަށްިކުރ ންިނ ންމާފައި  ި-ވަނަިގްރެޖުއޭޝަންިދަރުާބރުގޭގައި 

ވުމުންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިގްރެޖްއޭޝަންިފަސްކުރަންިނ ންމުނެވެ.ިނަމަވެސ19ިިިްި މާލެިފުރަބަންދުިކުރެވ ފައި  ވަނ2020ިިިަގެިޙާލަތުގައި 

ނުވާތިީިއަ ިވެފައި  ިތަނަވަސް ިމާހައުލެއްިރާއްޖޭގައ  ިކަހަލަ ިބޭއްވޭ ިގްރެޖްއޭޝަން ިގްރެޖްއޭޝަންިނުބޭއްވުމަށ2020ިިިްހަރުގައ  ވަނަިއަހަރުގެ

ިި ހ މެނ ފައ 2020ިިިނ ންމުނެވެ. ދަރ ވަރުންގެިތަފްޞީލްިތ ރީގައ ިދެވ ފައ ވާިޓޭަބލުގައި  ވަނަިއަހަރުިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންިދަސްވެނ ވި 

ިވާނެއެވެ.
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  737 ޖުމްލަ

  331 ލެވެލް ސެޓްފ ކެޓް

 406 38 ލެވެލް ޑ ޕްލޮމާި

 133 ޑ ގްރީ

 50 ލެވެލްި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

 185 ލެވެލް މާސްޓަރސްި

ިި:ޕްރޮގްރާމްިކ ޔެވުމުގެިއެހީގައ ިހ ލޭިސަރުކާރުގެ

ިޔުނ ވަރސ ޓީގިެި ިޕްރޮގްރާމަށް ިކ ޔެވުމުގެ ިއެހީގައ  ިހ ލޭ ިއަހުލުވެރ ކުރުވުމަށްޓަކައ ިިސަރުކާރުގެ ިމ ނ ސްޓްރ12ިިިީދަރ ވަރުން ނޮވެންަބރުގައ 

ގުޅ ގެންިޔުނ ވަރ ސީޓގެިދަރ ވަރުންނަށްިމަޢުލޫމާތުިދ ނުމުގެިޕްރޮގްރާމެއްިޒޫމްިމެދުވެރ ކޮށްިވާރޗުއަލްކޮި ށްިއޮފްިހަޔަރިއެޑ ޔުކޭޝަނާއި 

ިހ ންގުނެވެި.

ގުޅ ގެންިކުރެވުނ19ިު-ޔުނ ވަރސ ޓީގައ ިކޮވ ޑް • އެހީތެރ ކަންިފޯރުކޮިއާއި   ދ ނުންި:ށްކަންކަމުގައި 

ތ ެބގެންިމަސައްކަތ19ިިިްި-ކޮވ ޑް • ގުޅ ގެންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިހ ންގުންިވެސްިއޮންލައ ންިކޮށްިމުވައްޒަފުންވެސްިގޭގައި  ގެިޙާލަތާއި 

ިކުރަންިފެށުމާއ ިގުޅ ގެންިވަރަށްިގ ނަިމަސައްކަތްިކުރުންިވާރޗުއަލްކޮށްިކުރަންފެށުނެވެ.ިި

އެހީތެރ ކަންިފޯރުިކޮށްދެވުނެވެ.ިޢ ލްމީިަބ • ވަރަށްިގ ނަިމަސައްކަތްތަކުގައި   އްދަލުވުންިވާރޗުއަލްކޮށްިކުރ އަށްިގެންދ އުމުގައި 

އެހީތެރ ކަންިފޯކޮށްދ ނުންި. •  އުފަލާއެކުިޕޮރްގްރާމްގެިދެިސީޒަންިކުރ އަށްިގެންދ އުމުގައި 

ކުރ އަށ19ިިް-ކޮވ ޑް • ހުޅުވައ ގެންި ޢާއްމުންނަށްި ގުޅ ގެންި ޕްރޮގްރާމަށްިއާއި  ދަސްކޮށްދ ނުމުގެި ކ ޔަވަންި ޤުރްއާންި ިގެންދެވުނުި

ިކުދ ންިހޯދާިކުލާސްތައްިރާވާިއ ންތ ޒާމުިކޮށްދެވުނެވެި.
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 2020ިިިއޭ.އައ .ސީ.އައ 

ިއާއ 2020ިިިިއައ .ސީ.އައ .އިޭި ިއޯޕަނ ންިސެރަމޮނީ ިބައ ވެރ ވެ ިރަޖ ސްޓަރަރ ިފަރާތުން ިއެފެއާޒުގެ ސްޓޫޑެންޓް ކްލޯސ ންގިސެރަމޮނީގެިގައި 

އ ވެންޓްތައްިނ ންމާިލެވުނެވެި.ިމަސައްކަތްތަކުގައ ިިއެހެން  ފަހަރުތަކޭިއެއްގޮތަށްިބައ ވެރ ވެިވަރަށްިކާމ ޔާުބިކަމާއ އެކުިމި 

ިި:ސ ސްޓަމްިމެނޭޖްމަންޓްިޔުނ ވަރސ ޓީ*ި

މެނޭޖްމަންޓްި ޔުނ ވަރސ ޓީި

ނ މި  މަސައްކަތްި ސ ސްޓަމްި

މ ހާރުި ޔުނ ވަރސ ޓީގައި 

ދަރ ވަރުންގެި ކ ޔަވަމުންދާި

ސ ސްޓަމަށްި މަޢުލޫމާތުި

މަސައްކަތްި މައ ގްރޭޓްކުރުމުގެި

އ ތުރުި ސ ސްޓަމްގެި ކުރެވި 

ިި އަހަރ2020ިިިުމޮޑ އުލްތައް ވަނަި

ވަކ ންިޚާއްޞަކޮށްިދަރ ވަރުންގެިނަތީޖާތައިްި ވަނަިސެމެސްޓަރ2ިިިހަރިުިވަނަިއ2020ިިަބޭނުންިކުރަންިފެށުނުކަންިފާހަގަކުރަމެވެ.ިއަދި 

ސ ސްޓަމްިވެދުވެރ ކޮށްިދެވޭކަންިފާހަގަިކުރަމެވެ.  ގައި 

 :ޔޫނ އަންިސްޓޫޑެންޓް

ވަރަށްިގ ނަގުނަިމަސައްކަތްތައްިކުރ އަށ19ިިިް-ދަރ ވަރުންގެިއ ތުރުިޙަރަކާތްތައްިކުރ އަރުވާިތަރައްޤީިކުރުމަށްިކޮވ ޑް ގެިމ ޙާލަތުގައި 

ިފާހަގަ ިގެންދ އަކަން ިކުރ އަށް ިފަރާތުން ިމުާބރާތްތައްިޔޫނ އަންގެ ިކުއ ޒް ިޭބއްވުމާއ  ިމުާބރާތް ިޤުރްއާން ިއޮންލައ ންކޮށް ިރަމެވެ.ިކުގެންދެވެއެވެ.
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 :މުވައްޒަފުންިއެފެއާޒުގެިޓޫޑެންޓްސް
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ިޢަދަދުިިމުަވއްޒަފުންެގ

 

 

ިި:މަސައްކަތްތައްިމައ ަގނޑުިކުރެުވނުިއަހަރުިަވނ2020ިަިޑ ޕާޓްމަންޓުންިިއައ ސީޓީ

އެހީވުނ2020ިް .1  ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިސެމެސްޓަރއަށްިދަރ ވަރުންިހޯދުމުގެިމަސައްކަތުގައި 

ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިސެމެސްޓަރއަށްިދަރ ވަރުންިހޯދުމަށްިސްޓޫޑެންޓްިއެފެއަރޒްިއ ންިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިމަސައްކަތްތަކުގައި 2020ިި

ިިމެޓީރ އަލްސްިމަސައްކަ ބޭނުންކޮށްފައ ވާިޕްރޮމޯސަން ވެފައެވެ.ިމ ިގޮތުންިމ ކަމުގައި  ޑ ޕާޓްމަންޓުންވާނީިއަމަލީގޮތުންިބައ ވެރި  ިތްތައްމި 

ޑ ޕާޓްމަންޓުންނެވެ.ި ިކޮށްފައ ވާނީިމި 

 ވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިސެމެސްޓަރގެިރެޖ ސްޓްރޭޝަންގެިމަސައްކަތްތައް.2020ި .2

ޔުނ ވަރސ ޓީި ކުރ އަށްދ ޔައީި މަސައްކަތްތައްި ކަމުގައ ވާތީިސ ސްޓަމަށްިިިމެނޭޖްމަންޓްިިރެޖ ސްޓްރޭޝަންގެި ބޭނުންކޮށްގެންި ސ ސްޓަމްި

ޖްމެންޓްިމެީގ ިއުތުރްނ ުޔިނަވރިސީޓ ެމނޭ ،ُُޑެންޓްިއެފެއާޒްިގެިމުވަށްޒަފުންނަށްިއ ރުޝާދުދެވ ފައ ވާނެއެވެއަހުލުވެރ ކުރުވުމަށްިސްޓު

ިސެމެސްޓާރިސެޓަޕްތައްިހެދ ފައ ވާނެއެވެ. ސ ސްޓަމްގިެި

 ފައ ލްިސާވަރިރ ކަވަރކުރުމުގެިމަސައްކަތް. .3

ިދ އުމުގ2020ިިިެިމާޗ30ިިިްި ިކަރަންޓު ިރޭ ިދުވަހުގެ ިފައ ލްިސާވަރނުހުޅުވޭތީިވަނަ ިފާހަގަވ އެވެ. ިނުހުޅުވޭކަން ިނ ވުމަށްފަހު ސަަބބުންިސާވަރ

،ُއެވެިސާވަރިސަޕްލައ ކޮށްފައ ވާިފަރާތްތަކުގެިއެހީތެރ ކަމާއެކުިެބލ ެބލުމުންިސާވަގެިޯބޑްިއަކަށްިމައްސަލަިދ މާވ ކަންވަނީިފާހަގަިކުރެވ ފަ
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ިތައްޔާރުވުމަށް،ިީނ ައްޕުކެރިވަފެއވެ ަސްޕަލިއޮކްށިދްނަފާރުތެގ ެއހާީއިއެއުކ ާސވާރ ވާ  ިކަމަކަށް ިމ ފަދަ ިދ މާވެދާނެ ިމުސްތަޤުަބލުގައ  ިއަދ  .

ިެބކްއަޕްިފައ ލްިސާވަރިއެއްވާނީިތައްޔާރުކޮށްިބޭނުންކުރަންިފަށާފައެވެ.

 ެބކްއަޕްިޕަވަރި)ޔޫޕީއެސް(ިއަޕްގްރޭޑްކުރުން. .4

މައްސަލައ ގެިމައ ގަނޑުިމައްސަލައެ ބެލެވ ފައ ވަނީިއަވަސްއަވަހަށްިސާވަރިއ ކުއ ޕްމަންޓްތަކުންިފައ ލްިސާވަރިއަށްިދ މާވި  އްިކަމުގައި 

ިި ގޮތުން ހައްލެއްގެނައުމުގެި މ ކަމަށްި ވީމާި ދ އުމެވެ.ި ސ ސްޓަމްވާނ2020ިީކަރަންޓްި )ޔޫޕީއެސް(ި ޕަވަރި ެބކްއަޕްި އަހަރުި ވަނަި

ިއަޕްގްރޭޑްކުރެވ ފައެވެި.

އޮންލައ ންިޕް .5  ރޮގްރާމްގެިޓެކްނ ކަލްިމަސައްކަތްތައް.އާންމުންނަށްިހުޅުވާލައ ގެންިބޭއްވި 

ޑ ޕާޓްމަންޓުންވާނީިވަރަށ2020ިިިް މި  އޮންލައ ންިޕްރޮގްރާމްިހ ންގާިރޭވުމުގައި  އާންމުންނަށްިހުޅުވާލައ ގެންިބޭއްވި  ވަނަިއަހަރުގައި 

ކޮންފ ގަރ ހޯދާި ަބލާި ސޮފްޓްވެއަރތައްި ބޭނުންވާި މ ކަމަށްި ގޮތުންި މި  އަދާކޮށްފައެވެ.ި ދައުރެއްި މި ިިއ ސްި އަދ ި ކޮށްފައ ވާނެއެވެ.ި

ޑ ޕާޓްމަންޓުންވާނީި މި  އެހީތެރ ކަންި ޭބނުންވާި ބައ ވެރ ންނަށްި ޓްރެއ ންކޮށްި ލެކްޗަރާރުންި ބޭނުންންކުރުމަށްި ސޮފްޓްވެއަރތައްި

ިފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

 މޫޑުލްިއަޕްގްރޭޑުކުރުންި .6

ކުރުމުގެިމަސައްކަތްތަކެއްިކުރެވ ފައ ވާނެއެވެ.ިމ ގޮތުންިމޫޑުލްގެިއޮންލައ ންކޮށްިކ ޔަވާދ ނުމަށްިތައްޔާރުވުމުގެިގޮތުންިމޫޑުލްިއަޕްގްރޭޑް

ިހޮސްޓ ންގިލޯކަލްިސާވަރިއަކަށްިބަދަލުކޮށްިބ ގް.ްބލޫ.ަބޓަންިމެދުވެރ ކޮށްިކުލާސްތައްނެގޭނެިއ ންތ ޒާމްިހަމަޖަށްސާފައ ވާނެއެވެ.

ތ ެބގެންިމަސައްކަތްކުރުމުގެިއ ންތ ޒާމްިހަމަޖެއްސު .7  ން.މުވައްޒަފުންިގޭގައި 

ިހާލަތަށްިދ ޔުމުންިޔުނ ވަރސ ޓީގެިމުވަގެިސަަބބުންިމާލެިލޮކްޑައުނ19ިިް-ކޮވ ޑް އްޒަފުންިގޭގައ ތ ެބގެންިމަސައްކަތްކުރެވޭނެިއ ންތ ޒާމްިގެ

ިހަމަޖައްސާދީފައ ވާނެއެވެ.

 އޮންލައ ންކޮށްިކ ޔަވާދ ނުމަށްިޓްރެއ ނ ންގިޕްރޮގްރާމްތައްިކުރ އަށްިގެންދ އުންި. .8

19ިިިި-ކޮވ ޑް ލާނ ންގިގެ ޔުނ ވަރސ ޓީގެި މުވައްޒަފުންި ދަރ ވަރުންނާއި  ގުޅ ގެންި ނ ންމުމާއި  ކ ޔަވައ ދ ނުމަށްި އޮންލައ ކޮށްި ސަަބބުންި

ދަވަސްތަކަށްިަބހާލައ ގެންިޓްރެއ ނ ންގިޕްރޮގްރާމްތައްިކުރ އަ ކުރުވުމުގެިގޮތުންިއެކި  ށްިމެނޭޖްމަންޓްިސ ސަޓަމަށްިއ ތުރަށްިއަހުލުވެރި 

މ ކަމަށްިބޭނުންވާިޔޫޒާރިގައ ޑްތައްިތައްޔާރުކޮށްދީފައ ވާނެއެވެ.ގެންގޮސްފައ ވާނެއެ ިވެ.ިއަދި 

 ސްޓޫޑެންޓްިހެލްޕްޑެސްކްިޕޯޓަލްއެއްިގާއ މްކުރުން .9

ިިސްޓޫ ހާއްސަކޮށްގެންިޑެންޓުންގެިސަޕޯޓްިސ ސްޓަމްިއ ތުރަށްިހަރުދަނާކުރުމަށްިއައ ޓީިހެލްޕްޑެސްކެއްިގާއ މްކޮށްިޔޫޒަރިގައ ޑްތަކަށް

ިނޮލެޖްޭބސްއެއްިވާނީިގާއ މްކުރެވ ފައެވެ.
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 އޮންލައ ންިއ މްތ ޙާނުތަކަށްިޭބނުންވާިޓެކްނ ކަލްިއެހީތެރ ކަންިފޯރުކޯށްދ ނުންި. .10

ޓެކްނ ކަލ19ިިިް-ކޮވ ޑް ބޭނުންވާި އެކަމަށްި ހަމަޖެއްސުމުންި ބާއްވާގޮތަށްި އޮންލައ ންކޮށްި އ މްތ ޙާންތައްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ސަަބބުންި ގެި

ބޭނުންވާިހު ތައްޔާރުކޮށްދީި ގައ ޑްތައްި ޔޫޒަރި ބޭނުންވާި މ ކަމަށްި އަދި  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.ި ޑ ޕާޓްމަންޓުންވާނީި މި  އެހީތެރ ކަމެއްި ރ ހާި

ިޓްރެއ ނ ންގވާނީިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައެވެ.

ިއެހީވުންިމަސައްކަތުގައ ިހޯދުމުގެިދަރ ވަރުންިއަށްރސެމެސްޓަިދެވަނަިއަހަރުގެިވަނ2020ިަ .11

އަށްިދަރ ވަރުންިހޯދުމަށްިސްޓޫޑެންޓްިއެފެއަރޒްިއ ންިކުރ އަށްިގެންދ ޔަިމަސައްކަތްތަކުގައި ރވަނަިއަހަރުގެިދެވަނަިސެމެސްޓ2020ިިަ

މަސައްކަތްތައްި ޑ ޒައ ންގެި ގްރެފ ކްި ބޭނުންކޮށްފައ ވާި މ ކަމުގައި  ގޮތުންި މި  ވެފައެވެ.ި ބައ ވެރި  އަމަލީގޮތުންި ޑ ޕާޓްމަންޓުންވާނީި ިމި 

ކޮވ ޑްކޮށްފައ ވާނީ ޑ ޕާޓްމަންޓުންނެވެ.ިއަދި  ވަނަިސެމެސްޓަރގެިޕްރޮމޯޝަންިމަސައްކަތްތައްިކުރެވ ފައ ވަނ2ިިިީގެިސަަބބުނ19ިިިްި-ިމި 

ޑ ޕާޓްމަންޓުގެިވަރަ ހުރ ހާިޓެކްނ ކަލްިމަސައްކަތެއްިކުރވ ފައ ވާނީިމި  މ ކަމަށްިބޭނުންވި  ށްިއޮންލައ ންކޮށްކަންިފާހަގަކުރަމެވެ.ިއަދި 

(ިބާއްވާފައ ވާނީިވާރޗުއަލްކޮށެވެ.2020ިޖުލައ 28ިިިިވަނަިސެމެސްޓަރި)2ިިވަނަިއަރުގ2020ިިިެިއެކުގައެވެ.ިމ ގޮތުނިްިޮބޑުިއެހީތެރ ކަމާ

ބޭއް ސެޝަންތައްި ވަކ ވަކ ންި ފެކަލްޓީއެއްި ކޮންމެި ބޭއްވުމަށްފަހުި ސެޝަންި އެއްި މައި  އެއްގައ ވެސްި ސެމެސްޓަރި ވުމަށްިކޮންމެި

ފޯރުކޮށްދީފައ ވާނެއެވެ. ހަރާކަތްިިިއެހީތެރ ކަންި ހުރ ހާި މި  ގެންދ ޔަި ކުރ އަށްި މެދުވެރ ކޮށްި ލައ ވްިތައްޒޫމްި ފޭސްުބކްއ ންވާނީި ވެސްި

ިކުރެވ ފައެވެ.ި

 ސެމެސްޓަރގެިރެޖ ސްޓްރޭޝަންގެިމަސައްކަތްތައް.ިިވަނަިއަހަރުގެިދެވަނ2020ިަ .12

ޔުނ ވަރސ ޓީ ކުރ އަށްދ ޔައީި މަސައްކަތްތައްި ިިިިމެނޭޖްމަންޓްިިރެޖ ސްޓްރޭޝަންގެި ކަމުގައ ވާތީިސ ސްޓަމުންިސ ސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެންި

އަލަށްި ސެމެސްޓާއަކީި މި  އެހީތެރ ކަމާއެކުގައެވެ.ިއަދި  ޮބޑުި ވަރަށްި ޑ ޕާޓްމަންޓުގެި މި  ގ ނަިމަސައްކަތްތައްިކޮށްފައ ވާނީި ިކުރަންހުރި 

ސެމ ސްޓަރކަމުގައ ވާ ިބޭނުންކުރަންފެށި  ިފީޗަރ ިމެނޭޖްމަންޓްގެިރީރެޖ ސްޓްރޭޝަން ިމ ިޔުނ ވަރސ ޓީ ިހުރ ހާިސެޓަޕްއެއްިތީ ިބޭނުންވާ ިކަމަށް

މީގެިއ ތުރުންިޔުނ ވާރްސ ޓީގެިُُ.ޖ ސްޓަރިކުރުމަށްިދަރ ވަރުންގެިޔޫޒަރިގައ ޑްތައްިތައްޔާރުކުރެވ ފައ ވާނެއެވެހަދާފައ ވާނެއެވެ.ިރީރެ އަދި 

ިކުރ ޔަށްގެންދެވ ފައ ވާނެއެވެ.ންތަށްިޝަސެމްއަށްިއަހުލުވެރ ކުރުމަށްިގ ނަިއ ދާރީިމުވައްޒަފުންިސ ސްޓަ

 ގެިމަސައްކަތްތައް.2020ިއ ޤްރަިުބކްފެއަރި .13

ބޭނުންވާިޓެކްނ ކަލްިއެހީތެރ ކަންިިިގެިސަަބބުންިއޮންލައ ންކޮށްިުބކްފެއަރ19ިި-ކޮވ ޑް ބާއްވާގޮތަށްިހަމަޖެހ ގެންިދ ޔައެވެ.ިވީމާިމ ކަމުގައި 

ޑ ޕާޓްމަންޓުންވާނީިފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ިމި 

ި

ި
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 ގެިމަސައްކަތްތައ2020ިިްއައ .ސީ.އައ .އޭި .14

ބޭނުންވާިޓެކްނ ކަލ2020ިިިްގެިސަަބބުންިއޮންލައ ންކޮށްިއައ .ސީ.އައ .އ19ިިިޭި-ކޮވ ޑް ިހަމަޖެހ ގެންިދ ޔައެވެ.ިވީމާިމ ކަމުގައި  ބާއްވާގޮތަށް

ވަޞީލަތްތައްިބޭނުންކޮށްގެން(ިވަރަށް ި)ލ ބެންހުރި  ޑ ޕާޓްމަންޓުންވާނީ މީގެިއ ތުރުންިިިިހަމައަށްިފޯރުކޮށްދީފައެވެ.ިފުރ އެހީތެރ ކަންިމި  އަދި 

މަދުިވަސީލަތްތަކުންިއައ .ސީ.އަ އ .އިޭިސީ.އާރ.ޕީިގެިމުވައަޒަފުންނަށްިޒޫމްއަށްިއަހުލުވެރ ކުރުމަށްިތަމްރީންިދެވ ފައ ވާނެއެވެ.ިލ ބެންހުރި 

ިފައެވެ.ިކޮށްިސީ.ޓީިވަނީިުބރަިމަސައްކަތްތަކެއްފުރ ހަމަކޮށްިދ ޔުމުގައ ިއަ.އ .

ިސ ސްޓަމްިމެނޭޖްމަންޓްިއައ ސ މްސްި/ިޔުނ ވަރސ ޓީ  .15

ިސ ސްޓަމަށްިިދަރ ވަރުންގެިމަޢުލޫމާތުިިކ ޔަވަމުންދާިިމ ހާރުިިޔުނ ވަރސ ޓީގައ ިިމަސައްކަތްނ މ ިިސ ސްޓަމްިިމެނޭޖްމަންޓްިިޔުނ ވަރސ ޓީ

ކުރަންިިއަހަރުިިވަނ2020ިިަިިމޮޑ އުލްތައްިިއ ތުރުިިސ ސްޓަމްގެިިކުރެވ ިިމަސައްކަތްިިކުރުމުގެިިމައ ގްރޭޓް ިފާހަގަިިިފެށުނުކަންިިބޭނުންި

ިސެމެސްޓަރިވަނ2ިަިއަހަރުިވަނ2020ިަިނަތީޖާތައްިދަރ ވަރުންގެިޚާއްޞަކޮށްިިވަކ ންިއަދ .ިކުރަމެވެ

ޔުނ ވަރސ ޓީިި.ކުރަމެވެިިފާހަގަިިދެވުނުކަންިިވެދުވެރ ކޮށްިިސ ސްޓަމްިިިގައ  އ ތުރުންި ލާނ ންގިިިމެނޭޖްމަންޓްިިމީގެި ޑާޓާި ސ ސްޓަމްގެި

ިމެނޭޖްމަންޓްި)މޫޑުލް(ިސ ސްޓަމާިސ ންކްވާނޭގޮތަށްިފަރުމާކުރެވ ގެންދ ޔެއެވެ.

ިއެހީވުންިމަސައްކަތުގައ ިހޯދުމުގެިދަރ ވަރުންިވަނަިއަހަރުގެިފުރަތަމަިސެމެސްޓަރއަށ2021ިް .16

ިިމަސައްކަތްތަކުގައ ިިިގެންދ ޔަިިކުރ އަށްިިިއ ންިިއެފެއަރޒްިިިސްޓޫޑެންޓްިިިހޯދުމަށްިިިދަރ ވަރުންިިއަށްރމެސްޓަސެިިފުރަތަމަިިހަރުގެިއަިިވަނ2021ިަ

ިިމަސައްކަތްތައްިިިމެޓީރ އަލްސްިިްޕރޮމޯސަންިިބޭނުންކޮށްފައ ވާިިިމ ކަމުގައ ިިގޮތުންިިމ ި.ިިވެފައެވެިިބައ ވެރ ިިއަމަލީގޮތުންިިޑ ާޕޓްމަންޓުންވާނީިިމ 

ިިކުރެވ ފައ ވަނީިިިމަސައްކަތްތައްިިްޕރޮމޯޝަންިިިސެމެސްޓަރގެިިިވަނ1ިިަިިސަބަބުންިިިގ19ިިެ-ކޮވ ޑްިިިއަދ .ިިޑ ޕާޓްމަންޓުންނެވެިިމ ިިކޮށްފައ ވާނީ

ިިބޮޑުިިވަރަށްިޑ ާޕޓްމަންޓުގެިިމ ިިިވ ފައ ވާނީކުރެިިމަސައްކަތެއްިިޓެކްނ ކަލްިހުރ ހާިބޭނުންވ ިިމ ކަމަށްިިއަދ .ިިފާހަގަކުރަމެވެިއޮންލައ ންކޮށްކަން

ިިއެހީތެރ ކަމާއެކުގައެވެ 2020ިިިިޑ ސެމްބަރ12ިި)ިިއޯަޕންޑޭިިސެމެސްޓަރގެިިިފުރަތަމަިިއަހަރުގެިިިވަނ2021ިިަިިމ ގޮތުންި. ިިބާއްވާފައ ވާނީި(

ިިވާރޗުއަލްކޮށެވެ ިިސެޝަންތައްިިވަކ ވަކ ންިިފެކަލްޓީއެއްިިކޮންމެިިބޭއްވުމަށްފަހުިިިސެޝަންިިއެއްިިމައ ިިއެއްގައ ވެސްިިސެމެސްޓަރިިކޮންމެ.

ިިފޯރުކޮށްދީފައ ވާނެއެވެިިއެހީތެރ ކަންިިވުމަށްބޭއް ިިލައ ވްިިިފޭސްބުކްއ ންވާނީިިިހަރާކަތްވެސްިިހުރ ހާިިމ ިިިގެންދ ޔަިިކުރ އަށްިިމެދުވެރ ކޮށްިިިޒޫމް.

ިި.ކުރެވ ފައެވެ
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ިދ ެވހ ރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސޓީިއ ންދޭިއެންމެިޝަރަފުެވރ ިއ ނާމުި

ިޔުނ ވަރސ ޓީިއެކްސަލެންސްިއެޯވޑްި

ހ ތްވަރާއެކު އ ނާމަކީ،ިހުނަރާއި  ިި،ُُމި  ނަތީޖާއ ން،ިރީތ  ޢ ލްމީިމަތީދަރަޖައ ގެި ހޯދާި ޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިދަރ ވަރުންި ނަމާއ ،ިޝަރަފުި

އެިދަރ ވަރުންހޯ މަތީިިިިކުޅަދާނަކަމާއ ިގެިއ ސްނެގުމުގެދައ ދީފައ ވާ،ިއަދި  ޢ ލްމީިޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެިތަފާތުިޙަރަކާތްތަކާއި 

ފާހަގަކުރެވޭިމ ންވަރަށްިަބއ ވެރ ވާިދަރ ވަރުންގެިއަގުިވަޒަންކުރުމުގެިގޮތުންިދެވޭި  އ ނާމެކެވެ.ފެންވަރުގައި 

ދަރަޖަިއެިދަރ ވަރުންނަށްިޙައްޤުވާކަންިވަރަށްިމަތީފެންވަރުގައި  އ ނާމުިދެވެނީ،ިދަރ ވަރުންިޙާޞ ލުކުރާިނަތީޖާއ ންިޝަރަފުވެރި  މި 

ިފާހަގަކޮށްިއ ޙުތ ފާލުކުރުމަށެވެި.

މ ންގަނޑަކު އ ނާމުިޙައްޤުވާިދަރ ވަރުންިކަނޑައެޅުމަށްޓަކައ ،ިދެފުށްފެންނަިއ ންސާފުވެރި  ންިމ ނާިވަޒަންކުރެވެއެވެ.ިއެިިމ ންގަޑުިމި 

ޤައުމީި ި މެދުވެރ ކޮށް،ި ޕްރޮގްރާމުތައްި ޙަރަކާތްތަކާއި  ތަފާތުި މަތީދަރަޖައާއ ،ި ހޯދާި ދަރ ވަރުި ރޮނގުންި ތަޢުލީމީި ބ ނާވެގެންވަނީ،ި

ދަރ ވަރުގެިފަރާތުންިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިލ ބޭިއެހީތެ ބައ ނަލްިއަޤްވާމީިފެންވަރުގައި  ިހުނަރުވެރ ކަންިފެންވަރުގައްޔާއި  އ ސްނެގުމުގެ ރ ކަމާއި 

އަޚްލާޤާއ ިސްލޫކުިމ ނާިވަޒަންކުރުމުގެިމައްޗަށެވެ. މ ންވަރާއި  ިހުރި 

ޔުނ ވަރސ ޓީތަކުގެި ޭބރުގެި ރާއްޖެއ ންި އ ނާމުތަކުގެިއ ތުރުން،ިރާއްޖޭގެިނުވަތަި އަގުހުރި  އެހެނ ހެންި ހ މެނެނީ،ިތަފާތުި މ އ ނާމުގައި 

އެމްގެިި ޔޫ.ި އައ .ި ބޭނުންިިތެރެއ ން،ި ދަރ ވަރަކުި އެި ތެރެއ ންި ޔުނ ވަރސ ޓީތަކުގެި ލ ސްޓްކޮށްފައ ވާި ޯބރޑުންި އެކެޑެމ ކްި

މާސްޓަރސްިޑ ގްރީިފުރ ހަމަކުރުމަށްިދެވޭިފުރ ހަމަިސްކޯލަރޝ ޕެކެވެި.  ޔުނ ވަރސ ޓީއެއްގައި 
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ިއ ނާމުިިދަރ ވަރުގެިމޮޅުިއެންމެ

ިި އ ނާމަކީ، ދަރ ވަރުގެި މޮޅުި ފުރ ހަމަކުރާިއެންމެި ނ ންމާ،ި ޕްރޮގްރާމެއްި ކޮންމެި ޢ ލްމީި ކ ޔަވައ ދޭި ކުއްލ އްޔާއަކުންި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ހޯދުމަށްޓަކައ ،ި އ ނާމުި އ ނާމެކެވެ.ިމި  ދެވޭި ދަރ ވަރަކަށްި ހޯދާި ޚ ލާފުިނަތީޖާއެއްި އާދަޔާި ތެރެއ ންިތަޢުލީމީިރޮނގުންި ދަރ ވަރުންގެި

ސުލޫކުގެިރ ކޯޑްިސާފުކޮށ3.5ިިިްިިދަރ ވަރަށްިލ ބޭިޖުމްލަިއެވުރެޖުިދަރަޖައަކީ މީގެިއ ތުރުން،ިއަޚްލާޤާއި  ވާންޖެހެއެވެ.ިއަދި  ކަމުގައި 

މީގެިއ ތުރުންިއެއްވެސްިމާއްދާއަކުންިމަތ90ިިިީއޮތުމާއެކުި% އަށްވުރެިއ ތުރަށްިހުރ ހާިމާއްދާއަކުންިޙާޟ ރީިހޯދަންޖެހެއެވެ.ިއަދި 

ނެތުމާއެކު،ިކޯސްިނ ންމުމަށްިކަޑަ އ ނާމުގައި ފުރުޞަތުިލ ބ ފައި  އެިކޯހެއްިފުރ ހަމަކޮށްިނ ންމުމެވެ.ިމި  އެޅ ފައ ވާިޢާއްމުިމުއްދަތުގައި 

ކ ޔެވުމަށްޓަކައ ،ިި،ހ މެނެނީ ކ ޔަވައ ދޭިޕްރޮގްރާމެއްގައި  ިއެހެނ ހެންިމުހ އްމުިއ ނާމުތަކާއެކު،ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގައި 

 .ދެވޭ،ިފުރ ހަމަިސްކޯލަރޝ ޕެކެވެ

 

 

 

 

ُ  
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ިަވނަިއަހަރުެގިއުސްއަލ ތައ2020ިިް

ިންޑީނުންިައއްޔަންކުރުރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސ ޓީއަށްިދ ވެހ 

ިނަކީ:އަލަށްިއައްޔަންކުރެވުނުިޑީނުންޔުނ ވަރސ ޓީއަށްި

ި)ޑީން/ސެންޓަރިފޮރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަބްލ ކޭޝަން(ި،ޑރ.އ ސްމާޢީލްިޝަފީޢުި -

ިޕޯސްޓްިގްރެޖްއޭޓްިސްޓަޑީޒް(ންޓަރިފޯރިޖަމީލްި)ޑީން،ށސެިهللاިޑރ.ޢަްބދު -

ިޤުިމުޙައްމަދުފުޅުި)ޑީން/ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއަރަބ ކްިލޭންގްއެޖް(ޙާއުސްތާޒްިއ ސްއަލް -

ިޑރ.ޢާއ ޝަތުިރީޝާި)ޑީން/ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަން( -

ިޑީން/ކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ(އްމަދުިޝުޖާޢުިޢަްބދުލްިޙަކީމްި)އުސްތާޒްިމުޙައަލް -

ި/ިިއަލް - ި)ޑީން ިޙުސައ ން ިއަޙްމަދުިސަލީމް ިހ ޔުއުސްތާޒް ިއެންޑް ިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑްިނޮލެޖް ިއޮފް ިމަންިސައ ންސަސްި(ކުއްލ އްޔާ

 

 ި
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 އާިޕްރޮުގރާމުތަށްިތަޢާރަފްިކުރުން

 .ތައާރަފްކުރެވުނެވެިޕްރޮގުރާމުތައްިއާިފައ ނޭންދާއ ރާއ ންިއަދ ިއެކައުންޓްސް

 މުވަްއޒަފުންނަށްިކަސްޓަމަރިސަރވ ސްިޓްރެއ ނ ންެގިބޭއްވުންިއ ދާރީި

ސެޝަންިނަންގަވާިދެއްވީި ޔުނ ވަރސ ޓީގެިއ ދާރީިމުވައްޒަފުންނަށްިކަސްޓަމަރިސަރވ ސްިޓްރެއ ންނ ންގްިސެޝަނެއްިބޭއްވުނެވެ.ިމި 

)ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން(ިއަލްފާޟ ލާިޢާއ ޝަތުިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤައުމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކުރީގެިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރިި

 ޝާހީންިއެވެ.
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ިވަނައަހަރުެގިތައުލީމީިއާއަހަރަށްިޔުނ ވަރސ ޓީެގިއެކަޑެމ ކްިމުވަްއޒަފުންނަށްިމަރުހަބާކ އުނ2020ިިް

 ި.ބޭއްވުނެވެިހަފްލާއެއްިގޮތުންިމަރުހަާބކ އުމުގެިމުވައްޒަފުންނަށްިއެކަޑެމ ކްިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއާއަހަރަށްިތައުލީމީިވަނައަހަރުގ2020ިެ

  

 ޔުނ ވަރސ ޓީެގިދަރ ވަރަކުިލ ޔުްއވ ފޮތެއްިލައ ބްރަރީއަށްިހަދ ޔާކުރުން

ިއ ސްލާމ ކްިއޮފްިެބޗްލަރިގެިޔުނ ވަރސ ޓީިއ ސްލާމީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިހަދާފައ ވާިިއ ްބރާހ މްިދާސަޢާިދަރ ވަރުިކޯހުގެ(ިއޮނަރސް)ޒްސްޓަޑީ

ިއަގުހުރ ިހޭދަކުރެވުނުިކުރުމަށްޓަކައ ިފުރ ހަމަިއެސައ ންމެންޓްތައް

ިގޮތަކަށްިިފަދަިނުދާނެިގެއްލ ގެންިމަސައްކަތްތައްިިުބރަިވަޤުތުތަކާއ 

ިފައ ދާކުރަނ ވ ިިމީހުންނަށްިއެހެންިނ ޔަތުގަޔާއ ިިރައްކާކުރުމުގެ

ިގެިއަޅުގަނޑުި"ިއެކުލަވާލެވުނުިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްޓަކައ ިއެތަކެތ ިގޮތުގައ 

"ިމައުޟޫޢީިިތަފްސީރުި،ތަޙްލީލީިތަފްސީރު –1ިިއެސައ ންމަންޓްތައް

ިޖަނަވަރ26ިިީިއަށްިލައ ްބރަރީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިވަނީިކޮޕ5ިީިފޮތުގެިމ 

 .ހަދ ޔާކޮށްފައެވެިދުވަހުިވަނ2020ިަ

ި

ި
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ިޤާއ މުކުރުންިމީދޫަގއ ި.ދ ވެހ ރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސ ޓީެގިލާރނ ންގިސެންޓަރެއްިސ

ިމީދޫ.ިސިޓީމެއްިއެމްގެި.ޔޫ.އައ ިޤާއ މުކުރުމަށްޓަކައ ިމީދޫގައ ި.ސިސެންޓަރެއްިލާރނ ންގިޔުނ ވަރސ ޓީގެިއ ސްލާމީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ި .ރެއްވ އެވެޒ ޔާރަތްކުިސުކޫލަށްިޝަމްސުއްދީން

  

 ޓީމަކާއ ިބައްދަލުކުރުންިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންިމެލޭޝ ޔާެގިޕެންޑ ޑީކަންިސުލްޠާންިއ ދްރީސްިެގި

ިއެންޑްިިރ ސާރޗް/ޗާންސެލަރިޑެޕ އުޓީވައ ސް)ިމޫސާިިދީާބ.ޑރ،ُُމޫސާިޒަކަރ އްޔާިއ ްބރާހީމް.ޑރިޗާންސެލަރިވައ ސްިޔުނ ވަރސ ޓީގެ

ިމަކާޓީިއ ދްރީސްގެިސުލްޠާންިޑ ޑީކަންޕެންިމެލޭޝ ޔާގެ(ިއެޑ އުކޭޝަންިއޮފްިކުއްލ އްޔާ/ޑީން)ިރީޝާިޢާއ ޝަތުި.ޑރިއަދ (ިއ ނޮވޭޝަން

ި.ބައްދަލުކުރެއްވ އެވެ

ިގޮތްތަކާމެދުިށްގެންދެވޭނެއަކުރ ިއްހަރަކާތްތަިރާމުތަކާއ ޕްރޮގްިކ އެކ އެިގުޅ ގެންިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންިދެިބައްދަލުވުމުގައ ިމ 

 .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
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ާއއ ިދެމެދުި(ިއާރކް)ދ ވެހ ރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސ ޓީއާއ ިއެޑްވޮކޭޓ ންގިދަިރައ ޓްސްިއޮފްިޗ ލްރަންި
ިއެއްބަސްވުމެްއަގއ ިސޮއ ކުރުން

ދެމެދު އެޑްވޮކޭޓ ންގިދަިރައ ޓްސްިއޮފްިޗ ލްރަންި)އާރކް(ިއާއި  th29 އެއްަބސްވުމެއްގައ ިިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއާއި 

 ކުރެވުނެވެ.ސޮއި ިިގައ  2020ޖަނަވަރީި

އެމްއޯޔޫގައ  މި  ރަސްމ އްޔާތުގައި  ބޭއްވި  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިފަރާތުންިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީގައި 

އެވެ.ިއާރކްގެިފަރާތުންިސޮއ ކުރެއްވީިއެިޖަމްޢ އްޔާގެިއެގްޒެކެޓ ވްިސޮއ ކުރެއްވީިވައ ސްިޗަންސެލަރިޑރ.ިއ ްބރާހ މްިޒަކަރ އްޔާިމޫސިާި

  .ޯބޑްިމެންަބރިމުރުޠަލާިމޫސާއެވެ

އާކްއ ންިކުރިާި އަތޮޅުތެރޭގައި  ވެވުނުިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުންިކުޑަކުދ ންގެިހައްޤުތައްިރައްކާތެރ ކޮށްިކުރ އެރުވުމަށްިމާލެިއާއި  ތަފާތުިމި 

ދެފަރާތު ކުޑަކުދ ންގެިހައްޤުތައްިމަސައްކަތްތަކުގައި  ންިއެއްަބސްވާގޮތުގެިމަތ ންިދީނީިނަޒަރަކުންިފަންނީިއެހީތެރ ކަންިފޯރުކޮށްދ ނުމާއި 

ގޮތުގެމަތ ންި އެއްަބސްވާި ދެފަރާތުންި ހަރަކާތްތަކަށްި ހ ންގާި ޔުނ ވަރސ ޓީންި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރއްޖޭގެި ކުރ އެރުވުމަށްި ރައްކާތެރ ކޮށްި

 ި.ދ ނުންިހ މެނެއެވެފަންނީިއެހީތެރ ކަންިފޯރުކޮށް

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރ ރަސްމ އްޔާތުގައި  ކުރުމަށްިބޭއްވުނުިމި  ސޮއި  ންސެލަރުންނާއި ސ ޓީގެިޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާއެމްއޯޔޫގައި 

 .ސެންޓަރުތަކުގެިޑީނުންިބައ ވެރ ވެިވަޑައ ގެންނެވ އެވެިޔާކުއްލ އް

 

ިި
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 ނަލްިޑ ވަލޮޕްމެންޓްިޕްރޮުގރާމުެގތެރެއ ންިޕްރޮފެޝަިިމުވަްއޒަފުންނަށްިބޭއްވުނުވަނަިއަހަރުެގިެއކަޑެމ ކ2020ިިް

  

 އޮރ އެންޓޭޝަންހަފްލާިބޭއްވުނެވެި.ިވަނަިއަހަރުެގިޖަނަވަރީިމަހުެގ2020ި

 

ި
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ިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވަލޮޕްމަންޓްިސެޝަން

ބޭއްވުނުިޕްރޮފެޝަނަލްިޑ ވަލޮޕްމަންޓްިސެޝަންގެިތެރެއ ން:ިމަދްރަސަތުލް ިއަރަބ އްޔަތުލްިއ ސްލާމ އްޔާގައި 

ިމ ިސެޝަންިނަންގަވާިދެއްވީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ އުކޭޝަންގެިޑީންިޑރ.ޢާއ ޝަތުިރީޝާއެވެ.ި

ިއަމީނ އްޔާިސްކޫލުަގއ ިބޭްއވުނުިޕީ.ޑީިސެޝަންެގތެރެއ ން.ި

ރިކޮންޓ ނ އުއ ންގިއެޑ އުކޭޝަންގެިޑީންިއަލްފާޟ ލްިމުޙައްމަދުިޝަހީންިދެއްވީިޔުނ ވަރސ ޓީގެިސެންޓަރިފޮސެޝަންިނަންގަވައ މ ިި

 އެވެ.

ި

 ވޯރކްިޝޮޕްތައް

ި)ޑީން/ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއެޑ ޔު"ިއަށްިރ ސާރޗްިޕޭޕަރުިތައްޔާރުކުރައްވާިފަރާތްތަކަށްިޑރ.ޢާއ ޝަތުިރ2020ީ"މަހާސ ންތިާި ކޭޝަން(ިޝާ

ިގެން ިކުރ ޔަށް ިވޯރކްޝޮޕެއް ިއ ނޮވޭޝަން( ިއެންޑް ިޗާންސެލަރ/ރ ސާރޗް ިވައ ސް ި)ޑެޕ އުޓީ ިމޫސާ ިޑރ.ދީާބ ިވޯރކްޝޮޕްިިއަދ  ިމ  ދެވ އެވެ.

 ބޭއްވުނީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަރޒްގައެވެި.
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 ޝޮޕްެގތެރެއ ން.ސެންޓަރިފޯރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަކްލ ކޭޝަންއ ންިބާއްވާފައ ވާިމެންޑެލީިވޯރކްި

 

 ި
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ިއ ލްމީިުގންޒަރުިޕްރޮުގރާމް

ި ލްމީިގުންޒަރުިޕްރޮގުރާމެއްިކުރ ޔަށްިގެންދެވ އެވެ.ޢ ސެންޓަރިފޯރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަކްލ ކޭޝަންއ ންި

ގޮތްތަ ކ ޔަވައ ދެވޭި ކަރ ކ އުލަމްި ސްޓަޑީޒްގެި އ ސްލާމ ކްި މަދަރުސާތަކުގައި  ބައްދަލުވުމެއްިިިއްދ ވެހ ރާއްޖޭގެި މުރާޖާކުރުމުގެގޮތުންި

 ި.ބޭއްވުނެވެ

ި

ި
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ިސެންޓަރިފޯރިރ ސާރޗްިއެންޑްިޕަކްލ ކޭޝަންއ ންިބޭއްވުނުިވޯރކްޝޮޕްެގތެރެއ ންި

ިއާންިމުބާރާތްޤުރް

ޔުނ ވަރސ ޓީއ ން  ި.އާންިމުާބރާތެއްިކުރ ޔަށްގެންދެވުނެވެޤުރްިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމި 

 

ި
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ިިފޮތްހަދ ޔާކުރުން

ލައ ްބރަރީއަށްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި ކާމ ޔާީބ"ި 'ސ ޔާސީި ފޮތެއްކަމުގައ ވާި ލ ޔުއްވި  އެބޭފުޅާި މުޙައްމަދުި އ ްބރާހީމްި އަލްފާޟ ލްި

ޔުނ ވަރސ ޓ ގެިވައ ސްިޗާންސެލަރިޑރ.އ ްބރާޙީމްިޒަކަރ އްޔިާި ފޮތްާބލައ ގެންނެވީި އެި ފަރާތުންި ހަދ ޔާކުރެއްވ އެވެ.ިޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ިސާއެވެ.މޫ

ި

ޔޫިެއއްަގއ ިި.އޯ.ދ ވެހ ރާއްޖޭެގިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއާއ ިއ ސްލާމ ކްިޔުނ ވަރސ ޓީިއޮފްިަގއްޒާިާއއ ިދެމެދުިއެމް

ިސޮއ ކުރުންި

ިި އެއްގައ  އެމް.އޯ.ޔޫި ދެމެދުި އާި ގައްޒާި އޮފްި ޔުނ ވަރސ ޓީި އ ސްލާމ ކްި ޔުނ ވަރސ ޓީއާއި  އ ސްލާމީި ސޮއ ކުރެވުނެވެ.ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

ޔުނ ވަރސ ޓީގެިފަރާތުންިބައ ވެރ ވެވަޑައ ގަތީިޑރ.އ  ބައްދަލުވުމުގައި  ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާި)ވައ ސްިއޮންލައ ންކޮށްިބޭއްވުނުިމި 

ޢަލީި)ޑެޕ އުޓީިވައ ސިްިهللاިޗާންސެލަރ(،ިޑރ.ދީބާިމޫސާި)ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރ/ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން(،ިޑރ.ސަޢުދު

ިޑރ.ހަސަންިهللاި)ންސެލަރ/އެކަޑެމ ކްިއެފެއަރޒް(،ިއަޙްމަދުިރަޢޫފްިޢަްބދުޗާ ޔުނ ވަރސ ޓީގެިސީނ އަރިލެކްޗަރަރ ރަޖ ސްޓްރަރ(،ިއަދި 

ިއަލްިކޮރްދީއެވެ.

ިފަރާތުންިބައ ވެރ ވެވަޑައ ގަތީިޯބރޑްިއޮފްިޓްރަސްޓީޒްގެިޗެއަރމަންިޕްރޮފެސަރިނާސ ރްިއަލްިިގެއ ސްލާމ ކްިޔުނ ވަރސ ޓީިއޮފްިގައްޒާ

މަޒައ ނީ،ިއ ސްލާމ ކްިޔުނ ވަރސ ޓީިއޮފްިގައްޒާގެިރައީސްިޕްރޮފެސަރ.ޑރ.ނާސ ރްިފަރްހަތު،ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓީވްިއެފެއަރޒްގިނައ ްބި
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ިއެކަޑެމ ކްިއެފެއަރޒްގެިނައ ބްިރައީސްޙްރައީސްިޕްރޮފެސަރިއަި އަލ ޔަންިއަލްިހައުލީއެވެ.ިމި ިިޕްރޮފެސަރިިމަދުިމުހައ ސ ންިއަދި 

ކޮންފަރެންސްތައެމް.އޯ.ޔޫިގައ  ސެމ ނަރތަކާއި  ިިިދެިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންިގުޅ ގެންިކުރ ޔަށްގެންދެވޭނެިހަރަކަތްތަކާއި  ފަދަިއެހެނ ހެންިއް

ިރަކާތްތަކަށްިއަލ އަޅުވާލެވ ފައ ިވެއެވެ.ޙަތައުލީމީިތަފާތުި

ި

ި
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ސޮއ ިިި.އޯޔު.އެމްިދެމެދުިކޮމ ޝަންއާިބްރޯޑްކާސްޓ ންިމޯލްޑ ވްސްިޔުނ ވަރސ ޓީއާއ ިއ ސްލާމީިދ ވެހ ރާއްޖޭެގ އެއްި

ިިކުރެްއވުން

ބައ ވެރ ވެވަޑައ ގަތީިޑރ.އ  ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާި)ވައ ސްިޗާންސެލަރ(،ިޑރ.ދީބާިޔުނ ވަރސ ޓީގެިފަރާތުންިމ ބައްދަލުވުމުގައި 

)ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރ/އެކަޑެމ ކްިޢަލީިިهللاިމޫސާި)ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރ/ރ ސާރޗްިއެންޑްިއ ނޮވޭޝަން(،ިޑރ.ސަޢުދު

އަޙްهللاި)ިޢަްބދުއެފެއަރޒް(،ިއަޙްމަދުިރަޢޫފްި މަދުިސަލީމްިޙުސައ ންި)ޑީންި)ކުއްލ އްޔާިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިރ ވީލްޑިްިރަޖ ސްޓްރަރ(ިއަދި 

ސްިއަލްފާޟ ލާިމަރ ޔަމްިވަހީދާ،ިގެިރައީިަބއ ވެރ ވެވަޑައ ގަތީިކޮމ ޝަންމޯލްޑ ވްސްިްބރޯޑްކާސްޓ ންިކޮމ ޝަންގެިފަރާތުންިނޮލެޖް(ިއެވެ.ިި

ިި އެމް.އޯ.ޔޫގެިސަަބބުންިދެފަރާތުގެިޢަކޮމ ޝަނަރިއަލްފާޟ ލް މީގެިއ ތުރުންިކޮމ ޝަނަރިއާމ ނަތުިއަމީނާއެވެ.ިމި  ލީިޔޫސުފްިއަދި 

ހުނަރުއަދ ިމ ނޫންވެސްިފައ ދާކުރުވަނ ވި  ތަޖުރ ބާއާއި  ިހ މެނެއެވެ.ިިއްރަކާތްތަޙަދެމެދުގައި 

ިދުވަސްފާހަަގކުރުން"ިއ ންފޮރމޭޝަންިޓުިެއކްސެސްިޔުނ ވަރސަލްިފޯރިޑޭިއ ންޓަރނޭޝަނަލް"

ވަނ2020ިިިަސެޕްޓެންަބރ28ިިިި"އ ންޓަރނޭޝަނަލްިޑޭިފޯރިޔުނ ވަރސަލްިއެކްސެސްިޓުިއ ންފޮރމޭޝަން"ިދުވަހުގެިމުނާސަަބތުގައ ިި

ސެމ ނަރގެިމައ ގަނޑުިމައުޟޫއަކީިިިި ިދުވަހުިޔުނ ވަރސ ޓީގެިލައ ްބރަރީއ ންިވެބ ނަރއެއްިބޭއްވ އެވެ.ިމި 

"Access to Information During Covid - 19 pandemic, in an Academic Environment"ި

ިި އ ންޑޮނޭޝ ޔާގެ އާއި  ބޭޤާމްި ޑރ.ދ ލާރާި ބަންގްލަދޭޝަގެި ފެސ ލ ޓޭޓްކޮށްދެއްވީި ވެބ ނަރި ިިމި  ޒައ ންއެވެ. ފަރާތަކުނ99ިިިްލަީބބާި

މ ވެބ ނަރގައި  ި.ޭބރުފަރާތަކުންިަބއ ވެރ ވ އެވ22ިެދ ވެހ ންނާއި 77ިބައ ވެރ ވި 

ިލޯންޗުކުރުންިވެބްސައ ޓްިޔުނ ަވރސ ޓީެގިއ ސްލާމީިދ ވެހ ރާއްޖޭެގ

ލޯންޗުކޮށްދެއްވީި ވެްބސައ ޓުި ބޭއްވުނެވެ.ި ރަސްމ އްޔާތުި ލޯންޗުކުރުމުގެި ވެްބސައ ޓްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި

ރސ ޓީގެިހޯލުގައި ޔުނ ވަރސ ޓީގެިވައ ސްިޗާންސެލަރިޑރ.އ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާއެވެ.ިއ ޤްރާިުބކްފެއަރިމީގެިކުރ ންިޔުނ ވަ

ވީނަމަވެސްިކޯވ ޑް ގުޅ ގެންިމ އަހަރުގެިހަފްލާބޭއްވުނީިއޮންލައ ންކޮށެވެ.ިމ އީިމ ފަދަިއޮންލައ ންިުބކްފެއަރ19ިިި-ބޭއްވުނުކަމުގައި  އާއި 

މ ނ ސްޓްރީިއޮ ފަރާތްތަކުގެިތެރޭގައި  ުބކްފެއަރއަށްިރަޖ ސްޓަރިކުރި  ބޭއްވުނުިފުރަތަމަފަހަރެވެ.ިމި  ފްިއ ސްލާމ ކްިއެއްިރާއްޖޭގައި 

 .އެފެއަރޒް،ިއެމްިސެވަންިުބކްިޝޮޕް،ިއަސްރަފީިުބކްޝޮޕްިހ މެނެއެވެ
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ި

ި

ިބޭއްވުންިިއެްގޒަމ ނޭޝަންިމޫޓްިދަރ ވަރުންެގިކ ޔަވާިލޯިއެންޑްިިޝަރީޢާިއޮފްިކުއްލ ްއޔާ

އެގްޒަމ ނޭޝަންިބޭއްވުނެވެ.ިކުއްލ އްޔާިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯިކ ޔަވާިދަރ ވަރުންގެިމޫޓްިގ2ިިެވަނަިއަހަރުގެިސެމ ސްޓަރ2020ިި

މ ިއެގްިގްރ3ިޫ ިއުސްތާޒާިފާޠ މަތުިނަާބހާއެވެި.ޒަމ ނޭޝަންިޖަޖްކޮށްދެއްވީިއަލްޕަކުންިބައ ވެރ ވި 

ިއޭިބޭްއވުންިި.އައ .ސީި.ައއ ިއަހަރުެގިވަނ2020ިަ

މ ހަފްލާގައ ި ޙަސަނެވެ.ި ރަޝީދުި ޑރ.ޙުސައ ންި އެންވައ ރަންމަންޓްި އޮފްި މ ނ ސްޓަރި ޝަރަފުވެރ ކޮއްދެއްވީި ކޮންފަރެންސްި މި 

ވާހަކަފުޅުގައ ، ދެއްކެވި  ކޮންފަރެންިިމ ނ ސްޓަރި އ ސްލާމީިިސެއްމ ފަދަި ބޭފުޅުންނަށްިިިބޭއްވ ކަމަށްޓަކައި  ޔުނ ވަރސ ޓީގެި

ިޝުކުރުދެންނެވ އެވެި.
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ި

ިވައ ސްިޗާންސެލަރުންެގިކޮންފަރެންސް

ޔުނ ވަރސ ޓީގެިވައ ސްިޗާންސެލަރި ސާރކްިޤައުމުތަކުގެިޔުނ ވަރސ ޓީގެިވައ ސްޗާންސެލަރުންނާއެކުިބޭއްވުނުިކޮންފަރެންސްއެއްގައި 

ކޮންފަރެންސްިބޭއްވުމުގެިމަގްސަދަކީިކޯވ ޑް ގެިަބލ މަޑުކަމުގައި 19ިި-ޑރ.ިއ ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާިބައ ވެރ ވެިވަޑައ ގަތެވެ.ިމި 

ިވެ.މެމަތީތަޢުލީމުފޯރުކޮށްދެވޭނެިގޮތްތަކާމެދުިމަޝްވަރާކުރު

ިިއޭިެގިޝަރަފްެވރ ިމެޙްމާނަށްިފޮތްިހަދ ޔާކުރުން.ައއ .ިސީ.އައ ި

މުޢާމަ މާލީި 'އ ސްލާމީި ދެފޮތްކަމަށްވާި ލ ޔުއްވާފައ ވާި މޫސާި ޒަކަރ އްޔާި ޗާންސެލަރިޑރ.ިއ ްބރާހީމްި ވައ ސްި ތަށްިލާޔުނ ވަރސ ޓީގެި

އ ސްލާމީިޭބ މެޙްމާންިމ ނ ޢަންކުތަކުގައ ިިމަގެއް"ިއަދި  ފްިސްޓަރިއޮިމަލުކުރެވޭިމުރާަބހާގެިގޮތްތައް"ިއައ .ސީ.އައ .އޭިގެިޝަރަފްވެރި 

ިށްިހަދ ޔާކުރެއްވ އެވެ.އެންވައ ރުމަންޓްިޑރ.ހުސައ ންިރަޝީދުިޙަސަނަ

ި

ި
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ިނ ންމުމުެގިރަސްމ އްޔާތުިިެއމްެގިބުކްފެއަރި.ޔޫި.ވަނައަހަރުެގިއައ 2020ި

ކުރ ޔަގެންދ އުމަށ2020ިިިް ުބކްފެއަރި ހަފްލާގައި  މި  ބޭއްވުނެވެ.ި ރަސްމ އްޔާތުި ނ ންމުމުގެި ުބކްފެއަރި އައ .ޔޫ.އެމްގެި ވަނައަހަރުގެި

ސެޓްފ ކެޓުދެވު ފަރާތްތަކަށްި ހަވާލުކޮއްދެއްއެހީތެރ ވެދ ންި ސެޓްފ ކެޓްި ޑނެވެ.ި ޗާންސެލަރި ވައ ސްި ޔުނ ވަރސ ޓ ގެި ރ.އ ްބރާހީމްިވީި

ިޒަކަރ އްޔާިމޫސާއެވެ.ިި

 ި

ި

ި

 

 

 

ިރެޓެޖ ކްިޕްލޭންތައްޔާރުކުރުންޓްސް

ި.ިތެރެއ ންިިތައްޔާރުކުރުމުގެިސްވޮޓްިބޭނުންވާިޕްލޭނ ންގްއަށްިރެޓެޖ ކްސްޓްިޔުނ ވަރސ ޓ ގެިއ ސްލާމީ

 ި.މުވައްޒަފުންނަށެވެިއ ދާރީިއަދ ިއެކަޑެމ ކްިމެނޭޖްމަންޓަށާއ ިސީނ އަރިޔުނ ވަރސ ޓީގެިބޭއްވުނީިސެޝަންިފުރަތަމަ

ި

ި

ި

ި

ިބަންްގލަދޭޝްެގިހައ ިކޮމ ޝަނަރިމުޙައްމަދުިނަޒްމުލްިޙަސަންިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިޒ ޔާރަތްކުރެއްވުންި

ިި ޒ ޔާރަތްކުރެއްވ އެވެ. ޔުނ ވަރސ ޓީއަށްި އ ސްލާމީި ޙަސަންި ނަޒްމުލްި މުޙައްމަދުި ކޮމ ޝަނަރި ހައި  ނ ވަރސ ޓީގެިޔުބަންގްލަދޭޝްގެި

ްބރާހީމްިޒަކަރ އްޔާިމޫސާި)ވައ ސްިޗާންސެލަރ(،ިޑރ.ދީބާިމޫސާި)ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރ/ރ ސާރޗްިއެންޑްިންިޑރ.އ ފަރާތު

ޢަލީި)ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިޗާންސެލަރ/އެކަޑެމ ކްިއެފެއަރޒް(،މުޙައްމަދުިމާހ ދުިޝަރީފްި)ޑެޕ އުޓީިވައ ސްިهللاިއ ނޮވޭޝަން(،ިޑރ.ސަޢުދު

އަޙްމަދުިރަޢޫފްިޢަްބދުިޗާންސެލަރ،ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަ ި)ޑ ރެކްޓަރ/އެޗް.އާރު(ިއަދި  هللاިންިއެންޑްިފައ ނޭންސް(،ިޑރ.އ ްބރާހ މްިސަމީރު
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ކޮމ ޝަނަރިމުޙަ އެބޭފުޅާއަށްިއ ސްލާމީިިިވ އެވެ.ިދެންނެާބއްމަދުިނަޒްމުލްިޙަސަންިއަށްިމަރްޙަ)ރަޖ ސްޓަރަރ(ިހައި  ޒ ޔާރަތުގައި  މި 

ިމަ ިގުޅޭގޮތުން ިގޮތެއްގަިިއެރުވުނެވެ.ިިލޫމަތުޢުޔުނ ވަރސ ޓީއާ ިމައ ގަނޑު ިބަނއަދ  ިކުރެވ ފައ ވަނީ ިމަޝްވަރާ ިކޮމ ޝަިއ  ިހައ  ިއި ނާގްލަދޭޝްގެ

ިި ިިިިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމާިމެދުގައެވެ.ިިއްރަކާތްތަޙަގުޅ ގެންިދެފަރާތަށްވެސްިފައ ދާކުރުވަނ ވ  އ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއަށްިތަފާތުިމ ގޮތުން

ިހައ ިކޮމ ޝަނަރިމުޙައްމަދުިނަޒްމުލްިޙަސަންިވ ދާޅުވ އެވެ.ިވާނެކަމަށްިހަމަޖައްސަވައ ދެއްިިއްސެމ ނަރތަ

 

ިނ ންމުންި

އަހަރުތަކޭިއެއްގޮތަށިްި ވަނަިއަހަރަކީވެސްިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީއ ންިވަރަށްގ ނަިހަރަކާތްތަށ2020ިިިިްފާއ ތުވި 

ިގުޅ ގެންިގ ނަިހަރަކާތްތަށްިކުރ ޔަށްގެންދެވޭގޮތްވަނީިނުވެފައެވެި.އާއި 19ި-ރާވާފައ ވާިއަހަރެކެވެ.ިނަމަވެސްިކޯވ ޑް

ޓް ތަފާތުި އޮންލައ ންކޮށްި ވަނީި ޔުނ ވަރސ ޓީއ ންި އ ސްލާމީި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ދުވަސްތަކެއްގައ ވެސްި ދަތި  އ ނ ންތަކާިިރެމ ފަދަި

ިި ހަރަކާތްތަށް މ ދެންނެވި  ގެންގޮސްފައެވެ.ި ކުރ ޔަށްި ޔުނ ވަރސ ޓީގެިކޮންފަރެންސްތައްި ގެންދެވުނީި ކުރ ޔަށްި މ ހާކާމ ޔާުބކޮށްި

ޝައްކެއްިނެތެވެ.ިއެހެންކަމުންިވޭތުވެދ ޔިަި ވެރ ންގެިމ ންނެތްިމަސައްކަތުންކަމުގައި  ވަނަިއަހަރުިިމ 2020ިިިިމުވައްޒަފުންނާއި 

އެކ އެ އެޔުނ ވަރސ ޓީގެި މަސައްކަތްކުރެއްވި  ބައ ވެރ ވެި ހ ންމަތާއެކުި މަސައްކަތްތަކުގައި  ވެރ ންނާއ ،ިިކި  ފެންވަރުގެި ކި 

ތަޢުރީފުިރައްދުކުރަމެވެ.ިި ިމުވައްޒަފުންނަށްިޝުކުރާއި 

ިި ޔުނ ވަރސ 2020ިިވޭތުވެދ ޔަ ނ ންމާލާނީ،ިމި  ރ ޕޯޓުި އަހަރީި އަހަރުގެި އަހަރަކަށްވަނަި އާި ކާމ ޔާބުި އެދެމުން،ިމި ިިޓީއަށްި

ދުވަސްތަކަ ބާއްޖަވެރި  މުވައްޒަފުންނަށްި ދަރ ވަރުންނާއި  ފަހ ޔުނ ވަރސ ޓީގެި އަދަށްވުރެި މާދަމައެއްިިިކާއި  ފާގަތި 

 ގެިހަޟްރަތަށްިދުޢާިކުރަމުންނެވެ.ވަޠަޢާލާިސުްބޙާނަހޫهللاިއްވުންއެދި މ ންވަރުކުރެ
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ިޔުނ ަވރސ ޓ ެގިމާލީިހ ސާބުތައް
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ޔުނ ވަރސ ޓީގިެިވަނަިއަހަރުގެިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމ2019ީއަދ 2020ި
އަދ ިފައ ނަލްިބަޖެޓް ފާސްކުރި 

Approved budget Final budget
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2019 އަދ  ( ންޖީއެލްިކޯޑްތައްިވަކ )ފައ ނަލްިބަޖެޓް  2020

2019 2020
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ިކުރެވުނުިހަރަދުލ ބުނުިރ ކަރަންޓްިބަޖެޓުންިިސަރުކާރުންިިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސ ޓީިއަށްިދ ވެހ ރާއްޖޭެގ

ި

 ތަފްޞީލްި 2020 2019

28,681,400 29,425,408  

 
 މުވައްޒަފުންނަށްިހ ނގާިޚަރަދުި

828,006 887,056  

 
ޚ ދުމަތަކަށްިނޫނިްިިެޕންޝަނާއ ،ިމުސްކުޅ ކުރައްވާ ވަކި  އަދި  މުވައްޒަފުންނަށާއި 

 ގޮތުންިދޭިފައ ސާ

363,243 130,310  

 
 ކުރުމުގެިޚަރަދުިިދަތުރުފަތުރުި

819,930 

 

537,545  

 
 އަގުިިއޮފީސްިހ ންގުމުގެިބޭނުމަށްިހޯދާިތަކެތީގެ

6,418,502 

 

5,209,725  

 
 ހ ންގުމަށްިބޭނުންވާިޚ ދުމަތުގެިޚަރަދުިިއޮފީސް

 8,724  

 
 އަގުިިޚ ދުމަތްިދ ނުމުގެިބޭނުމަށްިހޯދާިތަކެތީގެ

879,534 

 

454,559  

 
 ކުރުމަށްިކުރެވޭިޚަރަދުިިތަމްރީން

987,513 

 

916,362  

 
ބެލެހެއްޓުމުގެިޚަރަދުި  މަރާމާތުިކުރުމާއި 

 54,541  

 
 ޚ ދުމަތުގެިޚަރަދުިިލޯނުގެި

190,160 

 

31,695  

 
އަދ   ސަބްސ ޑީޒްިސަރުކާރުންދޭިއެހީ،ިއ ޝްތ ރާކާއި 

39,168,288 37,655,924  

 
 ޖުމްލަ

 

 ބަޖެޓުންިކުރެވުނުިހަރަދުިިސަރުކާރުންިލ ބުނުިކެޕ ޓަލްިިިއަށްިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީި

 ތަފްޞީލްި 2020 2019

 ްޕރޮގްރާމްިިަޕބްލ ކްސެކްޓަރިއ ންވެސްޓްމަންޓް  -

618,944 
 

971,229  

 

 ހޯދުމަށްިކުރާިޚަރަދުިިއޮފީސްިހ ންގުމަށްިބޭނުންވާިހަރުމުދާި

618,944 
 

971,229  

 

 ޖުމްލަ

ި

ި

ި
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ިހަރަދުިިކުރެވުނުިިޓްރަސްޓްފަންޑުންިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސ ޓީެގދ ވެހ ރާއްޖޭެގިި

 

ި

ި

ި

 

 

ި

ި

 ތަފްޞީލްިިިތަފްޞީލްި 2020 2019

 ހ ނގާިޚަރަދުިިމުވައްޒަފުންނަށް  -

ޚ ދުމަތަކަށްިނޫންިގޮތުނިްިިެޕންޝަނާއ ،ިމުސްކުޅ ކުރައްވާ  -  ވަކި  އަދި  މުވައްޒަފުންނަށާއި 
 ދޭިފައ ސާި

  
168,428 

 

 ކުރުމުގެިޚަރަދުިިދަތުރުފަތުރުި 

 - 73,349  

 

 އަގުިިއޮފީސްިހ ންގުމުގެިބޭނުމަށްިހޯދާިތަކެތީގެ

 1 ,445,137 212,323  

 

 ހ ންގުމަށްިބޭނުންވާިޚ ދުމަތުގެިޚަރަދުިިއޮފީސް

 އަގުިިޚ ދުމަތްިދ ނުމުގެިބޭނުމަށްިހޯދާިތަކެތީގެ  - 

 451 ,106 204,860  

 

 ކުރުމަށްިކުރެވޭިޚަރަދުިިތަމްރީން

 504 ,706 464,094  

 

ބެލެހެއްޓުމުގެިޚަރަދުި  މަރާމާތުިކުރުމާއި 

 ޚ ދުމަތުގެިޚަރަދުިިލޯނުގެި  - 

 800 އަދ   568,  ސަބްސ ޑީޒްިސަރުކާރުންދޭިއެހީ،ިއ ޝްތ ރާކާއި 

 - 64,687  

 

 ހ ންގުމަށްިބޭނުންވާިހަރުމުދާިހޯދުމަށްިކުރާިޚަރަދުިިއޮފީސް

ޢ މާރާތްި   ިބ މާއި 

އެސެޓްިގަތުންި-ޚަރަދިުިްޕރޮޖެކްޓްި   ިއ މާރާތްިކުރުމާއި 

ި ޖުމްލަ  1,019,313 3,369,945   
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ިއާމްދަނީިިޓްރަސްޓްިފަންޑަށްިއަހަރުިތެރޭަގއ ިލ ބުނު

 

 

ި

 

 

ި

 ތަފްޞީލްި 2020 2019
 

ލ ބުނުި   އާމްދަނީިިޓްރަސްޓްިފަންޑަށްިއަހަރުިތެރޭގައި 

 3,150ި          2,790  

ި
ިސެޓްފ ކެޓްިފީި

 6,439,654ި       8,376,842   

ި
ކޯސްތަކުގައ  ިބައ ވެރ ވުމުގެިފީިިއ މްތ ޙާނުތަކާއި 

 19,400ި 21,000       

ި
ިޭޕަޕރުިއަލުންިބެލުމަށްިނެގޭިފީިިއ މްތ ޙާނު

 ި 450        

ި
ވ އްކައ ގެންިލ ބޭިފައ ސާ ިއެހެނ ހެންިތަކެތި 

 1,985ި 39,139       

ި
ވ އްކުންިިޗާުޕކުރ  ިފޮތް،ިނޫސް،ިމަޖައްލާފަދަިތަކެތި 

 110,510ި 97,458       

          

ހަރުމުދަލުގެިޢާމްދަނީި ިއެހެނ ހެންިކުއްޔާއި 

131,871ި 62,758       

ި
ިޚ ލާފުވެގެންިކުރެވޭިޖޫރ މަނާިގަވާއ ދާއ 

 ި ިއެހެނ ހެންިފީި 242
 129,780ި ިއެހެނ ހެންިފައ ދާި 
 475,734ި 167,013      

ި
ލ ބޭިިޑޮނޭޝަންގެ ިގޮތުގައި 

 129,279ި 2,765        

ި
ިއެހެނ ހެންިގޮތްގޮތުންިލ ބޭިފައ ސާި

 ި 1474        

ި
ިއަހަރުގެިބަޖެޓުންިއަނބުރާިލ ބޭިފައ ސާިކުރީ

          7,441,363     8,771,932  

ި
 ޖުމްލަ
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