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ޚާއަްޞ  ޭދ  ިއްނ  ުޔިނަވރިސީޓ  ކުުރަމށް  ިބާނ  ަޤއުމު 

 12 ަރްސިމއާްޔުތ  ކުުރމުގެ  ިއފިްތާތޙް  ްސޮކަލރިޝޕް 

ުޔިނަވރިސީޓަގިއ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ަގިއ   2021 ަޖަނަވީރ 

ިމިންސަޓރ  ޮކށެްދއީްވ  ިއފިްތާތޙް  ިމަރްސިމާޔުތ  ާބއަްވިއިފއެވެ. 

ުޔިނަވރިސީޓްނ  ަޢީލއެވެ.  ޢިާއަޝުތ  ޑރ.  އިެޑުޔޭކަޝްނ  އޮފް 

ައީކ ިޓއަުޝްނ ީފގެ  ިއޢާުލުނ ކިުރ ޖުމަްލ 48 ްސޮކަލރިޝޕް 

ްސޮކަލރިޝޕް  ފުލް  ޭދ  ުރިފާޔ   75000 ައަހަރކު   ިއުތުރްނ 

ަތކެކެކެވެ.

ިމ ްސޮކަލރިޝޕަްތކުގެ ަމިއަގނޑު ަމޤަްޞަދީކ ިމ ަވގަުތށް ަޤއަުމށް 

ިބާނ  ީމހްުނ  ާދިއާރަތކްުނ  ޚާއަްޞ  ުނިލޭބ  ީމހްުނ  ޭބުންނވާ 

ކުުރމެވެ. އެގޮުތްނ 2021 ަވަނ ައަހަރށް ޚާއަްޞކެުރޭވ ާދިއާރަތަކީކ 

ަފާށ ަތޢީުލމުގެ މަުދއިްރްސަކމިާއ، ަމަސއަްކތެްތިރަކމުގެ ެތެރިއްނ 

ވެލިްޑްނގ އިާއ އެއާ ޮކްނިޑަޝިންނގ އިާއ މިެރަޓިއމް ާދިއާރއެވެ. އޭގެ 

ެތެރިއްނ ޕަްރިއަމީރ ީޓަޗުރްނ ަތމީްރުނ ކަުރްނ ޚާއަްޞޮކށަްފިއވާ 

ަމީރ ީޓަޗުރްނގެ ަދިތަކްނ އޮތް  30 ްސޮކަލރިޝޕް ޭދީނ، ޕަްރއިި

60 ަރަށކްުނ ޮހވެާލޭވ ަފާރތަްތަކށް ަކަމެށވެ. ީޓިޗްނގެ ިއުތުރްނ 

ަހ  ިކެޔވަުމށް  އެއޮާކްނިޑަޝިންނގ  ޖަާގ،  ަހ  ވެލިްޑްނގައށް 

ަކނޑަައޅަާފިއވެއެވެ.  ޖަާގ  ަހ  ްސަޓީޑަޒށް  ޯނިޓަކލް  ައިދ  ޖަާގ 

ެދޭވ  ާދިއާރިއްނ  މަުދއިްރްސަކމުގެ  ޕަްރިއަމީރ  ެތެރިއްނ  ީމގެ 

ެދއްވަުމށް  ްސޮކަލރިޝޕް   15 ެތެރިއްނ  ގެ  ްސޮކަލިޝޕް   30

ަހަމޖިެހަފިއަވީނ ިމިންސޓީްރ އޮފް އިެޑުޔޭކަޝުންނެނވެ. 

އިެޑއޭުކަޝްނ  ވަާހަކފުޅަުދއަްކަވމްުނ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ިމ 

ަރނަގޅު  ަޤއުމެއް  ިވާދޅީުވ  ައީލ  ޢިާއަޝުތ  ޑރ.  ިމިންސަޓުރ 

ަފާށ  ަކަމީކ  މިުހއްމު  އްެނމެ  ކެުރޭވެނ  ިބާނކުުރަމށް  ގޮުތަގިއ 

ަތޢީުލމުގެ ީޓަޗުރްނގެ ފްެނަވުރ ަރނަގޅުކުުރްނ ަކަމެށވެ. ިބްނގާ 

ަރނަގޅުުނޮކށިްފ ަނަމ ަފހްުނ ިލޭބ ފުުރަޞުތަތކްުނ ކިުދްނަނށް 

އެެދޭވ ަމްނފާއެއް ުނިލޭބެނ ަކަމށް ވްެސ ިވާދޅިުވ އެވެ.

އްޮނަލިއްނޮކެށވެ.  ހަުށަހޅީާނ  އިެދ  ްސޮކަލރިޝޕަްތަކށް 

ްސޮކަލރިޝަޕށް އިެދ ހަުށހެޅުމުގެ ަފހު ާތީރަޚީކ 18 ފުެބުރަވީރ 

2021 ވާ ުބާރްސަފިތ ުދަވހެވެ. 
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2                  

“digu hingunc” HwrwkWtc fwSwaifi.

ަދުށްނ  ިޝޢުާރގެ  ިމ  މުޖަުތަމޢު”  ުދަޅހޮެޔ   – އެމް.އްެނ.ޫޔ  “ުދަޅހޮެޔ 
ައމާޒޮުކށްގްެނ  މަުވއަްޒފްުނަނށް  ަދިރަވުރްނާނިއ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 
 2021 ަޖަނަވީރ   1 ަޙަރކެާތއް  ިހނގުމުގެ  ިސލިްސާލ  ކިުރައށްގްެނާދ 
ަވަނ ުދަވހު ަފަށިއިފއެވެ. ިމ ަޙަރކަާތީކ ުޔިނަވރިސީޓގެ މަުވއަްޒފްުނާނިއ 
 1 ުދަވަހކު  ހުކުުރ  ޮކްނމެ  ހުެދަމށް  ަބަޔަކށް  ުދަޅހޮެޔ  ަދިރަވުރްނަނީކ 
5 ިކލޯ ީމަޓުރ ިދގިުމަނށް ގްެނާދ ިހނގުމުގެ ަޙަރކެާތކެވެ.  ަގިޑ ިއަރށް 
ިމ ަޙަރކުާތަގިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ މޭާލ ކެމަްޕހުގެ ިއުތުރްނ ައޮތޅު ެތޭރގެ 
4 ކެމަްޕްސ ަކމަުގިއވާ ކުޅުުދއްފިުށ ކެމަްޕްސ، ަގްނ ކެމަްޕްސ، ިހަތޫދ 
މަުވއަްޒފްުނވްެސ  ަދިރަވުރްނާނިއ  ކެމަްޕހުގެ  ިތަނޫދ  ައިދ  ކެމަްޕްސ 

ަބިއވިެރވެއެވެ. 
ައަދެދއްގެ  ިގަނ  ިހނގުމަުގިއ  ފަުރަތަމ  ަޙަރކުާތގެ  ިމ  ގޮުތްނ  ިމ 
ަދިރަވުރްނާނިއ މަުވއަްޒފްުނ ަބިއވިެރިވއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ އްުނީމަދީކ 
ިމަފަދ ަޙަރކާތަްތކުގެ ަސަބުބްނ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަދިރަވުރްނގެ މުެދަގއިާއ 
މަުވއަްޒފްުނގެ މުެދަގިއ އެކުވިެރަކްނ އާާލވެ އުފާވިެރ މަާޙއެުލއް ޤިާއމްވެ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ މަުވއަްޒފްުނާނިއ ަދިރަވުރްނަނީކ ުދަޅހޮެޔަބެޔއް ަކމަުގިއ 

ވުމެވެ. 

“ pcromisc” )pcrivencxwnc aofc merinc liTwr ainc dw 

lwkcxcvwdIpc sI( pcrojekcTc aifctitWHu koScfi. 

ަދުށްނ،  ޕޮްރގާްރމްގެ  “ްސިވޗްއިޭޝާޔ”  ިހްނގާ  އީެހއާއެކު  މީާލ  ުޔިނައްނގެ  ޫޔަރިޕައްނ 

ިމ ަސަރަޙއުްދގެ ަޤއުމަުތކުގެ މަޫދށް އެޅޭ ކިުނުބިނ ަމުދޮކށް ަރއްކެާތިރަކމާއެކު އަެތކިެތ 

މެެނޖުކުުރަމށް، ކިުރައށްގްެނާދ ޕިްރވްެނަޝްނ އޮފް މިެރްނ ިލަޓރ ިއްނަދ ަލކަްޝޑީްވޕް ީސ 

)ޕޮްރިމްސ( ޕޮްރޖެކްޓް ިއފިްތާތޙު ކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ 26 ަޖަނަވީރ 2021 ަވަނ ުދަވހު 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓަގިއ ާބއަްވިއިފއެވެ. ިމ ޕޮްރޖެކްޓް ިއފިްތާތޙް ޮކށެްދއީްވ 

ިމިންސަޓރ އޮފް އްެނަވަޔަރްނަމްނޓް ޑރ. ޙަުސިއްނ ަރީޝުދ ަޙަސްނއެވެ.

“ޕިްރވްެނަޝްނ އޮފް މިެރްނ ިލަޓރ ިއްނ ަދ ަލކަްޝދީްވޕް ީސ” ޕޮްރޖެކަްޓީކ ަކނޑަުތަކށް 

ްސީރަލްނކާގެ  ައިދ  ިދވިެހާރއްޖެ  ިއްނިޑއާ،  ަރއްކެާތިރކުުރަމށް  ަކނޑަުތއް  ކިުނއެޅުމްުނ 

ޫޔިނައްނިއްނ  ޫޔަރިޕައްނ  ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ.  ިހްނޭގ  ިހމޭެނގޮަތށް  ައއޭްސިރަފށް  ަކނޑުގެ 

ގޮުތަގިއ  ަޕަރޓަްނެރއްގެ  ިއްސ  ޕޮްރޖެކްޓްގެ  ިމ  ައަހުރގެ   4 ިހްނގާ  ަޚަރުދޮކށްގްެނ 

ަޙަރކާތެްތިރވީާނ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓއެވެ. 

ޮބޑު  އްެނމެ  ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ވަާހަކފުޅަުދއަްކަވމްުނ ިމިންސަޓުރ ިވާދޅީުވ ާރއްޖަެއށް 

ާރއޭްޖގެ  ައްނަނީނ  ާރއްޖަެއށް  ޫޓިރްސުޓްނ  ަކަމާށިއ  ޫޓިރަޒމްުނ  ިލެބީނ  އާމަްދީނއެއް 

ޤުުދަރީތ ީރިތަކމިާއ ާރއޭްޖގެ އިެކ ާބަވުތގެ ިދުރްނަތއް ަބާލަލްނ ަކަމެށވެ. ައިދ މަުރަކިއްނ 

ިމިންސަޓރ  ަކަމށް  ކާުރ  ައާދ  ރެޯލއް  ިއްސ  މަުރަކ  ެދިމއުޮތަމށް  ާރއްޖެއެއް  ހިެދަފިއވާ 

ކަުރްނ ޖޭެހެނ  ަކމިޭހުތމިާއ ިއޙިްތާރމު  މަުރަކައށް  ައިލައޅުއްވެާލއިްވއެވެ. އެހްެނަކމްުނ އެ 

ަމއަްސަލ  އެޅުމުގެ  ކިުނ  މަޫދށް  ުނަރއަްކަލީކ  ޮބޑު  އްެނމެ  އޮތް  މަުރަކައށް  ައިދ  ަކަމށް 

ަކަމށް ިމިންސަޓުރ ިވާދޅިުވ އެވެ. “ޕާްލްސިޓކާއެކު އުޅްެނ ައޅަުގނޑުމަެނށް ަފިރަތަވމްުނ 

ަފިރަތަވމްުނ ައިއްސ ޕާްލްސިޓކާ ުނާލ ޫނޅޭެވ ިހާސަބށް ައޅަުގނޑުމަެނށް އެާދިވަފިއ ިމހުާރ 

ިމ ިތީބ. ކީުނގެ ަމއަްސަލ ިމހުާރ ަމއަްސަލައަކށް ވެގްެނ ިމއުޅީެނ ަހީގަގުތަގިއ ކިުނ ުނވާ، 

ކީުނގެ ާބަވތަްތއް މަޫދށް ައޅީާތ” ިމިންސަޓުރ ިވާދޅިުވ އެވެ.

ަކަމެށވެ.  ައިތިރަމއަްޗށް  އުޅީުނ  ކިުނއުކާ  ިދވިެހްނ  ަޒމުާނއުްސެރ  ިވާދޅީުވ  ިމިންސަޓުރ 

ަނަމވްެސ ކިުރްނ ިދވިެހްނ ޭބުންނޮކށް އުޅީުނ ައިމއަްލައށް ެނިތގްެނާދ ަތކިެތ ަކަމާށިއ 

ަފަދ ަތކިެތ އުޭރ ޭބުންނ ުނކާުރ ަކަމެށވެ. އެހްެނވެ، ިމ ަފަދ ޕޮްރގާްރަމީކ  ޕާްލްސިޓކް 

ާރއްޖަެއށް ަވަރށް މިުހއްމު ަކމެއް ަކަމށް ިމިންސަޓުރ ފަާހަގކެުރއިްވ އެވެ.

ިމ ަމްޝޫރޢުގެ ޕޮްރޖެކްޓް މޭެނަޖުރ، ޑރ. ައބުްދهللا ަނީޒުރ ިވާދޅީުވ ަޤއުމަުތކަުގިއ ކީުނގެ 

ަމއަްސަލަތއް ިގަނީއ އަެކީށގްެނވާ ަވަރށް އްާނމްުނ ޭހުލްނެތިރކެުރިވަފިއ ެނުތމްުނ ަކަމާށ 

ައިދ އަެފަދ ކިުނ ަރއްކެާތިރަކމާ އެކު ަނއާްތެލޭވެނ ގޮެތއް ވްެސ ެނުތމްުނ ަކަމެށވެ.

ކީްލާނ  “ެނަޝަނލް  ަލްނކާގެ  ިއުތުރްނ  ިމިންސޓީްރގެ  އްެނަވަޔަރމްެނޓް  ާރއޭްޖގެ 

ޕޮްރޑަކަްޝްނ ެސްނަޓުރ” އިާއ ިއްނިޑއާގެ “ިދ އާެނީޖ އްެނޑް ިރޯސްސ ިއްންސިޓިޓއުޓް” 

ިމ  ވްެސ  “ައޑެލީްފ”  ަކަމށްވާ  ަޖިމއާްޔއެއް  ަބިއަނލަްއގްވީާމ  ައިދ  ޕޭާލ  އިާއ  )ެޓީރ( 

ޕޮްރގާްރމަްގިއ ަބިއވިެރވެ އެވެ.
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5 ަޖަނަވީރ 2021 ަގިއ އޮޮނަރަބލް ަޢބުްދهللا ަކމުާލއީްދްނ ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ަހިދާޔކަުރއަްވިއިފއެވެ.  ޮފތަްތކެއް  ަލިއބަްރީރައށް  ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ިމ ޮފތަްތަކީކ އޭެބފުޅާގެ ޮފތަްހުރަގނޑްުނ ަލިއބަްރީރައށް ަހިދާޔ ކެުރއިްވ 

ަލިއބަްރީރައށް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ޮފތަްތކެކެވެ. 

ކެުރޭވ  ކިުރައުރަވްނ  ަތަރއީްޤޮކށް  ަލިއބަްރީރ  ޮފތަްތަކީކ  ަހިދާޔކެުރއިްވ 

ަމަސއަްކަތށް ިއުތުރވެގްެނިދަޔ ފިުރަހަމ ިޙއާްޞއެކެވެ.
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އަުފއަްދިއ  ަތކިެތ  ގޮެތއަްގިއ  ެދމެހެއެްޓިނިވ 

ޭބުންނކުުރްނ ޕޮްރމުޯޓކުުރަމށް، ޫޔަރިޕައްނ ުޔިނައްނގެ 

މީާލ އީެހއާއެކު ިހްނގާ “ްސިވޗްއިޭޝާޔ” ޕޮްރގާްރމްގެ 

އެޅޭ  މަޫދށް  ަޤއުމަުތކުގެ  ަސަރަޙއުްދގެ  ިމ  ަދުށްނ، 

އަެތކިެތ  ަރއްކެާތިރަކމާއެކު  ަމުދޮކށް  ކިުނުބިނ 

އިާއ  ްސީރަލްނކާ  އިާއ  ިދވިެހާރއްޖެ  މެެނޖުކުުރަމށް، 

ިރަސރޗް  އެޑެލީްފ  ަޖުރަމުނިވާލުތގެ  އިާއ  ިއްނިޑއާ 

އޮފް  ޕިްރވްެނަޝްނ  ކިުރައށްގްެނާދ  ިހމޭެނގޮަތށް 

މިެރްނ ިލަޓރ ިއްނަދ ަލކަްޝޑީްވޕް ީސ )ޕޮްރިމްސ( 

ގޮނޑޮުދށް  ހުޅުމޭާލ  ަބިއވިެރްނ،  ޕޮްރޖެކްޓްގެ 

ާސފުކުުރމުގެ ަޙަރކެާތއް ކިުރައށް ގްެނގޮްސިފއެވެ. ިމ 

ަޖަނަވީރ   25 ގްެނގޮްސަފިއަވީނ  ކިުރައށް  ަޙަރކާތް 

2021 ަވަނ ުދަވހު ހުެދުނއެވެ. ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ 

ުޔިނަވރިސީޓ އިާއ ޕޭާލ ގިުޅގްެނ ކިުރައށް ގްެނިދަޔ ިމ 

ޕޮްރގާްރމު ިއފިްތާތޙޮުކށެްދއީްވ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ 

ައނިބަކނަބުލްނ ަފޒާްނ ައޙަުމެދވެ.

ވަާހަކފުޅު  ޮކށެްދއްވާ  ިއފިްތާތޙު  ޕޮްރގާްރމު  ިމ 

ލިޯބ  ަދއަްކަވމްުނ ަފްސޓޭްލީޑ ިވާދޅީުވ ިތމާވެއަްޓށް 

ުނއުކެާނ  ކިުނ  ަކނޑަށް  ީމަހކު،  އެއްވްެސ  ކާުރ 

ހްުނަނ  ޮކށަްފިއ  ޚާއަްޞ  ކިުނައަޅްނ  ަކަމެށވެ. 

ަތްނަތްނ ިފަޔަވިއ އެހްެނ ަތްނަތަނށް ކިުނ ޭނޅަުމށް 

ިވާދޅީުވ  ަފޒާްނ  ަފްސޓޭްލީޑ  ކަުރއްވާ  ިއލިްތމްާސ 

ަނަގިއ،  ކިުނ  ހްުނަނ  ައޅަާފިއ  އޫެންނަތްނަތަނށް 

އެގޮަތށް ަކްނ ުނކުުރަމށް ައޑު އުފާުލ ީމަހަކށް ޮކްނމެ 

ަފުރަދކުވްެސ ވްާނޖޭެހ ަކަމެށވެ.

ީސިނައރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޙަރކުާތަގިއ  ިމ 

ަދިރަވުރްނ  މަުވއަްޒފްުނާނިއ  މެެނޖަްމްނާޓިއ 

ަބިއވިެރިވއެވެ. 
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ަވަނ   2021 ަޖަނަވީރ   31 ިކެޔވްުނ  ާޓރމްގެ  ފަުރަތަމ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2021

ިގަނ  ވެުރ  ައށް   1200 ކަޯހަކށް   56 ާޓރމަްގިއ  ިމ  ފިެށއްޖެއެވެ.  ުދަވހު 

ުޔިނަވރިސީޓއާ  ައަލށް  ައަހުރ  ަވަނ  ުޔިނަވރިސީޓއާގުޅެުނވެ. 2021  ަދިރަވުރްނ 

 24 ގޮުތްނ  ައހުުލވިެރކުުރމުގެ  މަާޙއަުލށް  ުޔިނަވރިސީޓ  ަދިރަވުރްނަނށް  ގުޅުުނ 

ަޖަނަވީރ 2021 ަވަނ ުދަވހު ަވީނ އިޮރއްެނޭޓަޝްނ އެއް ާބއްވަާފއެވެ. ައިދ ަހަމ 

އަެހފާްތެތޭރަގިއ އިެކ ފަެކލީްޓަތކްުނ އެ ފަެކލީްޓއެއްގެ ަދިރަވުރްނަނށް ައމާޒޮުކށްގްެނ 

އިޮރއްެނޭޓަޝްނ ކިުރައށްގްެނގޮްސަފިއ ވެއެވެ. 

2021 ަވަނ ައަހުރގެ ފަުރަތަމ ާޓރމްގެ އިޮރއްެނޭޓަޝްނަތއް އްޮނަލިއްނޮކށް ކިުރައށް 

ހެލުްތ  ިންނމަާފިއަވީނ  ކިުރައށްގްެނަދްނ  ިކެޔވްުނ  ގްެނިދައަކމަުގިއީވަނަމވްެސ 

ިފަޔަވޅާއެކު  ަރއްކެާތިރަކމުގެ  ަގވިާއުދަތކާއެއްގޮަތށް  އެޖްެނީސގެ  ޕޮްރެޓކަްޝްނ 

ޭފްސ-ުޓ-ޭފްސ ޮކެށވެ. 



ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  14 ަޖަނަވީރ 2021 ަވަނ ުދަވހު 

ަފހުމާުނމާއެއަްގިއ  ިދުނމުގެ  ިޚުދަމތް  ލްޯނ  ަލިއބަްރީރ  ެދމުެދ  ުޔިނަވރިސީޓއާ  ިއްސާލީމ 

ޮސިއޮކށިްފއެވެ. 

ުޔިނަވރިސީޓގެ  ެދ  ިމަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ޭބއިްވ  ުޔިނަވރިސީޓަގިއ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

އެެމް.އްެނ.ޫޔގެ  ޮސިއކެުރއީްވ  އެއަްބްސވުމަުގިއ  ކުުރމުގެ  ިޙއާްޞ  ަވީޞަލތަްތއް  ަލިއބަްރީރ 

ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. މަުހއަްމުދ ަޝީރފިާއ ައިއ.ޫޔ.އެމްގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ 

ޑރ. ިއބާްރިހމް ަޒަކިރއާްޔ މާޫސ އެވެ.

އެމް.އްެނ.ޫޔގެ  ަދިރަވުރްނަނާށިއ މަުވއަްޒފްުނަނށް  ަދުށްނ ައިއ.ޫޔ.އެމްގެ  ިމ އެއަްބްސވުމުގެ 

ަލިއބަްރީރ ިއްނ ޭދ ިޚުދަމތަްތއް ައިދ އެމް.އްެނ.ޫޔގެ ަދިރަވުރްނަނާށިއ މަުވއަްޒފްުނަނށް 

ައިއ.ޫޔ.އެމްގެ ަލިއބަްރީރގެ ިޚުދަމތަްތއް ހޭޯދެނއެވެ.

ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ވަާހަކފުޅު ަދއަްކަވމްުނ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ 

ިގަނ  ިގަނ،  ަވީޞަލތް  ަލިއބަްރީރައީކ  އެމް.އްެނ.ޫޔގެ  ިވާދޅީުވ  ަޝީރފް  މަުޙއަްމުދ  ޑރ. 

ިޙއާްޞ  އާ  ައިއ.ޫޔ.އެމް  ަވީޞަލތަްތއް  ަކަމާށިއ އަެތުނަގިއ ހިުރ  ަލިއބަްރީރއެއް  ުދަވްސީވ 

ކުުރަމީކ މިުހއްމު ަކމެއް ަކަމށް ެދިކަލއްވާ ަކަމެށވެ. ައިދ ައިއ.ޫޔ.އެމްގެ ަލިއބަްރީރ ައީކވްެސ 

އެމް.އްެނ.ޫޔގެ  ފުުރަސުތ  ކުުރމުގެ  ޭބުންނ  އަެތްނ  ވިާއުރ  ައަކށް  ަލިއބަްރީރ  މުއަްސނިދ 

ަދިރަވުރްނަނށް ިލުބަމީކ އޭގެ ަފިއާދ ކާުރެނ ަކމެއް ަކަމށް ިވާދޅިުވއެވެ.

ެދ  ިވާދޅީުވ  މާޫސ  ަޒަކިރއާްޔ  ިއބާްރިހމް  ޑރ.  ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ައިއ.ޫޔ.އެމްގެ 

ުޔިނަވރިސީޓގެ ެދމުެދ އްޮނަލިއްނ ޑާޭޓޭބްސ ެޝއާކެުރވަުމީކ ކަުރއްވާ އުއީްމެދއް ަކަމެށވެ. 

ައިދ ިމ ަފހުމާުނމާގެ ަދުށްނ ހިެދަފިއވާ އޫުޞުލަތަކށް ައަމުލކުުރަމށް ެދޭބފުޅްުނވްެސ ަވީނ 

ަދިރަވުރްނަނާށިއ މަުވއަްޒފްުނަނށް ިއލިްތމްާސ ކަުރއަްވިއަފއެވެ.
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dwrivwruncnwSc twhuniyW 

ިހތަްވުރ ިދުނމުގެ ގޮުތްނ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ 

ެދއްވާ ަޤއީުމ ިއާނމް ޙިާޞލްކިުރ ަދިރަވުރ 

ައލްއްުސާތޛް ައީލ ަރީޝުދ

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ ޚާއަްޞ ިއާނމް 

ހިާޞލްކިުރ ަދިރަވުރ
 ައލްއްުސާތާޛ އިާމަނުތ ަރްޝފާ

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ ޚާއަްޞ ިއާނމް 

ހިާޞލްކިުރ ަދިރަވުރ 

ައލްއްުސާތާޛ އިާމަނުތ ީއމްާނ ަޢބުްދލަްޣފުޫރ

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ ޚާއަްޞ ިއާނމް 

ހިާޞލްކިުރ ަދިރަވުރ 

ައލްފިާޞާލ ޢިާއަޝުތ ަލމްޙާ ޙަުސިއްނ

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ ޚާއަްޞ ިއާނމް 

ހިާޞލްކިުރ ަދިރަވުރ 
ައލްއްުސާތޛް ަޙަސްނ ާސިމލް


