
himenenI

risWrCc gcrWncTcsc hwvWlukoScfi
1

DInc aofc scTUDwncTcsc kwmwSc aWsiyW 

lIlW awHcmwdu 

2

2202 vwnw awhwru qwaumI yunivwrsiTI aI-

lWrnincg mWhwaulwkwSc

2

kOviDc 91 ge swbwbunc aimWrWtckurumuge 

sinWAwtwSc kurimwtivefwaivW hWlwtWai guLE 

dirWsWaeac koScfi

3

sencTwr fOr fwauncDExwnc scTwDIzc awSc 

veriaeac Awacywnc kurwacvwaifi 

3

 divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTIawSc 

“sisckO aincscTcrwkcTwr Tcreainincg 

sencTwr”ge dwrwjw libiacje

3

 aegczwminExwncsc koncTcrOlWrge mwqWmwSc 

nWziyW

4

 rwacyituncge aijctimWaI awdi aiqctiBWdI hWlwtu 

denegwtumwSc helctc pcroTekcxwnc aejencsIaW 

guLigenc dirWsWaeackoScfi

4

 yunivwrsiTIge muvwaczwfuncnwSc awmWzukoSc 

aonclwainc Tcreainincg pcrogcrWmctwkeac4

“yunivwrsiTIge duveli” awkI divehirWacjEge 

qwaumI yunivwrsiTI ainc twnuge muvwaczwfuncnwSc 

awmWzukoScgenc nerE niauscleTwr aekeve. 

miniauscleTwr AWncmukoSc behumwkI nuvwtw viackumwkI 

mwnWkwmekeve.

1

risWrCc gcrWncTcsc hwvWlukoScfi

divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTI ` sepcTencbwru 0202 ` nwncbwru 1

2020 ަވަނ ައަހުރގެ ފަުރަތަމ ުބުރަގިއ ިރާސރޗް ގާްރްނަޓށް 

އިެދ ހަުށހިެޅ މަުވއަްޒފްުނގެ ެތެރިއްނ 3 މަުވއަްޒަފަކށް ިރާސރޗް 

ގާްރްނޓް  ިރާސރޗް  ުޔިނަވރިސީޓ  ަހވުާލޮކށިްފއެވެ.  ގާްރްނޓް 

ަފާރތަްތަކށް  ިލުބުނ  ގާްރްނޓް  ިރާސރޗް  ަދުށްނ  ްސީކމްގެ 

ގާްރްނޓް ިލުބުނަކމުގެ ިލުޔްނ ަހވުާލކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ ޭބއީްވ 

3 ެސޕެްޓްނަބުރ 2020 ަވަނ ުދަވހު ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއާދީރ 

ަމުރަކޒަުގއެވެ. ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ގާްރްނޓް ިލުބުނ ަފާރތަްތަކށް 

ގާްރްނޓް ަހވުާލޮކށެްދއީްވ ާޗްނެސަލރ ޑރ ަޙަސްނ ަޙީމެދވެ. 

ިމަރްސިމއާްޔުތަގިއ ގާްރްނޓް ަހވުާލޮކށަްފިއވާ މަުވއަްޒފްުނަނީކ :

  1. ައލްފިާޟާލ ުސާދ ައހަްމުދ
Impact of Augmented Reality (AR)  
 Application on Students motivation and
Engagement

  2. ޑރ އިާމަނުތ ިރާޔޒް 
Social values, corruption freedom & security
  in the Maldives : World Values Survey 

  3. ައލްއްުސާތާޛ ފިާތަމުތ ަވީޙާދ 
 A Baseline study on Consumer Protection in
the Maldives: Law Review and Reform

ިމ ަފާރތަްތަކށް ޖުމަްލ 3 ާދިއާރައކްުނ ިއލީްމ ިދާރާސ ކުުރަމށް 

558044 ުރިފާޔ، ިރާސރޗް ގާްރްނޓްގެ ގޮުތަގިއ ެދޭވެނއެވެ. 

ުރިފާޔިއްނ   10000 ަދުށްނ  ްސީކމްގެ  ގާްރްނޓް  ިރާސރޗް 

ގާްރްނޓްގެ  ަހަމައށް  ުރިފާޔއިާއ  ިމިލައްނ   1000000 ފިެށގްެނ 

ހަުށަހޅާ  އިެދ  ގާްރްނަޓށް  ެދޭވީނ  ގާްރްނޓް  ެދވެއެވެ.  ގޮުތަގިއ 

ޮކިމީޓިއްނ  ގާްރްނޓް  ިރާސރޗް  ިރިވއޮުކށް  ޕޮްރޕަޯސލަްތއް 

ިރާސރޗް  ޕޮްރޖެކްޓަްތަކެށވެ.  ޮހޭވ  ިއވުެލއޭޓްކުުރަމށަްފހު 

ގާްރްނޓް ިދުނމަުގިއ ަސުރކުާރްނ އެކަުލވާާލަފިއވާ ްސޓެްރީޓިޖކް 

ާދިއާރަތަކށް  ިހމޭެނ  ަގިއ   )2019-2023( ޕޭްލްނ  އެކަްޝްނ 

ިއްސަކްނެދޭވެނއެވެ. ގާްރްނަޓށް އިެދ ހަުށހެޅީޭނ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ާދިއީމ މަުވއަްޒފްުނާނިއ ފުލަްޓިއމޮްކށް ިކަޔވާ ަދިރަވުރްނަނެށވެ.

ިމ ައަހުރގެ ެދަވަނ ުބަރށް ިރާސރޗް ގާްރްނަޓށް އިެދ ހަުށހެޅަުމށް 

ިލުޔްނަތއް  ފޯމިާއ  އެޕިްލޭކަޝްނ  ހުޅުވާާލަފއެވެ.  ިމހުާރަވީނ 

ހަުށަހަޅްނ ޖޭެހ އްެނމެ ަފހުގެ ާތީރަޚީކ 01 ޮނވްެނަބުރ 2020 

ވާ އިާދއަްތ ުދަވހުގެ 14:00 ގެ ިނަޔަލެށވެ. 

ilevud egITisrwvinuy

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ 
ަރށެްދަބިއ ިހނގްުނ

މެާލ)03_20( ، ިދވިެހާރއްޖެ
ފުޯނ: 3345101 ، ފެކްުސ: 3344091
www.mnu.edu.mv  :ްވެބަްސިއޓ

secretariat@mnu.edu.mv :ްީއމިެއލ
ަޚަބުރ/ޭލަޔއުޓް: ޢިާއަޝުތ ިސުދާނ 

އިެޑަޓުރ: ޑރ ޢިާއަޝުތ ެޝހާެނޒް އަާދމް 



ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  އީެހއާއެކު  ޫޔިނައްނގެ  ޫޔަރިޕައްނ  ޕޮްރގާްރމިްއްނ  ޕަްލްސ  ިއަރްސަމްސ 

ުޔިނަވރިސީޓއާ ގިުޅގްެނ ކިުރައށްގްެނާދ “އެޑްވްާނިސްނގ ަހަޔރ އިެޑއޭުކަޝްނ ިއްނ މޯލިްޑވްްސ 

ުތޫރ ީއ ާލރިންނގ ިޑވޮެލޕަްމްނޓް” )އެމެޑް( ޕޮްރޖެކަްޓީކ ިދވިެހ ާރއޭްޖަގިއ ެދޭވ ަމީތ ަތޢީުލމު، 

ީއ-ާލރިންނގ މުެދވިެރޮކށް ަތަރއީްޤޮކށް ކިުރއުެރވަުމށް އެކަުލވެާލިވަފިއވާ ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ.

2019 ަވަނ ައަހުރ ފިެށ ިމ ޕޮްރޖެކްޓްގެ ަމިއަގނޑު ަމގަުސަދީކ ަޒމީާނ ަބަދުލަތކިާއ ިނޒާމަްތއް 

އުނަގްނަނިއެދއްވާ  ފުޯރޮކށިްދުނމިާއ،  އީެހެތިރަކްނ  ަތޢަާރފޮްކށް،  ަތއީުލަމށް  ަމީތ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ިއުތަރށް  ާދިއާރިއްނ  ީއާލިންނގެ  ައއަުކްނަކްނ،  ަފްނުނވިެރަކމިާއ  ހަުނާރިއ،  ެލކަްޗަރރިއްނގެ 

ިތްނ  ޕޮްރޖެކްޓްގެ  ިމ  ކިުރައށަްދީނ  ޕޮްރޖެކްޓް  ިމ  އީެހެތިރވިެދުނމެވެ.  ކުުރަމށް  ަތަރއީްޤ 

އޮފް  ުޔިނަވރިސީޓ  އަޯޕްނ  ަދ  ުޔިނަވރިސީޓ،  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ަކަމށްވާ  ިހއާްސާދުރްނ 

ކަެޓލިޯނއާ )ްސޕިެއްނ( ައިދ ަދ ފަެކލީްޓ އޮފް އޯރަގަނިއޭޒަޝްނ އްެނޑް ިއްނފޯރމިެޓކްްސ އްެނޑް 

ކޮުރއިޭޝައްނ އަެކޑިެމކް އްެނޑް ިރާސރޗް ެނޓްވޯރކް )ކޮުރއިޭޝއާ( ގެ ީޓމެއްގެ ަބިއވިެރވުމިާއ، 

ަލަފާޔިއ ިއުރާޝާދިއ ަމްޝަވާރއާއެކުއެވެ. 

ިމ ޕޮްރޖެކްޓްގެ ަސަބުބްނ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓައށް ަމިއަގނޑު ިތްނ ާދިއާރައކްުނ 

ަވީނ ައގުހިުރ ަތޖިްރާބަތކެއް ިލިބަފއެވެ. އެ ާދިއާރަތަކީކ : 

 1. ިޚާޔުލ ަބަދުލ ކުުރމިާއ، ަމްޝަވާރކުުރމުގެ ެތެރިއްނ ިއްނާސީނ ަވީސަލތް

   ާބުރވިެރކުުރމިާއ ަތމީްރްނކުުރްނ.

 2. ީއ-ާލރިންނގ ރޯޑްމެޕް ަތއާްޔުރކުުރމިާއ ަވީސަލތަްތއް ެދެނަގުތމިާއ ހުޯދްނ. 

ަމޢުލޫމުާތ  ޭހުލްނެތިރޮކށް،  ަތަރއީްޤޮކށް،  ަވީސަލތް  ިއްނާސީނ  މުެދވިެރޮކށް  ޕޮްރޖެކްޓް   .3  

ފުޯރޮކށިްދުންނ. 

DInc aofc scTUDwncTcsc kwmwSc 

aWsiyW lIlW awHcmwdu

ައލްފިާޟާލ  ަމޤަާމށް  ގެ  ްސޫޓޑްަނޓްްސ  އޮފް  ީޑްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަމޤާމްގެ  ީލާލައށް  ކަުރއަްވިއިފއެވެ.  ަޢއަްޔްނ  ައޙަްމުދ  ީލާލ  އިާސާޔ 

ުދަވހު  ަވަނ   2020 ެސޕެްޓްނަބުރ   10 ިލުޔްނަހވުާލޮކށެްދއީްވ 

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ޚާއަްޞ  ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ  ުޔިނަވރިސީޓ 

ަމޤަާމށް  ީލާލ  ަޝީރފެވެ.  މަުޙއަްމުދ  ޑރ  ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ 

ަޢއަްޔްނކެުރިވަފިއަވީނ ކިުރްނ އަެމޤާމަުގިއ ހްުނެނިވ ާނިދާޔ ައޙަްމުދގެ 

ަދއުުރ ަހަމވުމްުނެނވެ. 

 އްޮސޓޭްރިލއާގެ މެކަުއީރ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ މްާސާޓރްސ ިއްނ އީާލ 

ަޗިއލްޑްހުޑް ހިާސލްކަުރއްވަާފިއވާ ައލްފިާޟާލ ީލާލ ައޙަްމުދ ެބިޗަލރްސ 

އޮފް  ުޔިނަވރިސީޓ  އްޮސޓޭްރިލއާގެ  ހިާސލްކަުރއްވަާފިއަވީނ  ިޑގީްރ 

ިނއުކަާސލިްއްނެނވެ. 

ައލްފިާޟާލ ީލާލ ައހަްމުދ 18 ައަހަރށް ވެުރ ިގަނުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓައށް 

ުޔިނަވރިސީޓަގިއ  ީލާލ،  ވެއެވެ.  ޮކށެްދއްވަާފިއ  ިޚުދަމތް 

ެލކަްޗަރރ،  އިެސްސަޓްނޓް  ެތޭރަގިއ  ަމޤާމަުތކުގެ  ައާދކަުރއްވަާފިއވާ 

ޮކިމީޓ،  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ މެެނޖަްމްނޓް  ެލކަްޗަރރ ައިދ ފަެކލީްޓ އޮފް 

ގެ  ކިޯޑޭނަޓރ  ކްޯސ  ިއުތުރްނ  މްެނަބެރއްގެ  ޮކިމީޓގެ  އެޑަްވިއަޒީރ 

ަމޤާމް ިހމެެނއެވެ. ީލާލައީކ ަތޢީުލީމ ާދިއާރައށް ިގަނގަުނ ިޚުދަމތަްތކެއް 

ޮކށެްދއްވަާފިއވާ ޭބަކނަބެލކެވެ. 
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sencTwr fOr fwauncDExwnc scTwDIzc 

awSc veriaeac Awacywnc kurwacvwaifi 

ެސްނަޓރ ފޯރ ަފއްުނޑަޭޝްނ ްސަޓީޑޒްގެ ވިެރާޔގެ ަމޤަާމށް ައލްފިާޟާލ 

ކަުރއަްވިއިފއެވެ.  ަޢއަްޔްނ  ަޢބުްދލްމަުޙިއިމްނ  ާނިސޙާ  ފިާތަމުތ 

ާނިސޙަާއށް ަމޤާމުގެ ިލުޔްނ ަހވުާލކެުރއީްވ 10 ެސޕެްޓްނަބުރ 2020 

ަވިއްސ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ  ުދަވހު  ަވަނ 

ައއަްޔްނ  ަމޤަާމށް  އެ  ާޗްނެސަލރ ޑރ.މަުޙއަްމުދ ަޝީރފެވެ. ާނިސޙާ 

ކެުރވީުނ ކިުރްނ އެ ަމޤަާމަގިއ ހްުނެނިވ ައލްފިާޟލް މަުޙއަްމުދ ީދީދގެ 

ަދއުުރ ަހަމވުމްުނެނވެ. 

ަވީނ  ކަުރއްވަާފިއ  ޙިާޞލް  އިެޑުޔޭކަޝްނ  އޮފް  މްާސަޓރ  ާނިސޙާ 

ައަހުރ  ަވަނ   2011 ުޔިނަވރިސީޓްނެނވެ.  ަލޓްރޯބް  އްޮސޓޭްރިލއާގެ 

ެލކަްޗަރރއެއްގެ ަމޤާމަްގިއ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ގިުޅަވޑިައގްެނެނިވ ާނިސޙާ 

ޮކިމީޓ،  ިޑގީްރްސ  ަހަޔރ  ެސެނޓް،  އަެކޑިެމކް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަވީނ 

ޮކިމީޓ އްޮނ ކަޯސްސ ައިދ އީެޕލް ޮކިމީޓގެ މްެނަބުރަކްނ ކަުރއްވަާފއެވެ. 

ައިދ ެސްނަޓރ ޮފރ އަޯޕްނ ާލރިންނަގިއ އެއް ައަހުރުދަވހު އެކިްޓްނ 

ހެޑްގެ ަމޤާމް ފުުރއްވަާފިއ ވެއެވެ. 

ހަާލާތިއ  ކިުރަމިތވަެފިއވާ  ިސާނަޢަތށް  ިއމާާރތްކުުރމުގެ  ާރއޭްޖގެ  ަސަބުބްނ   ގެ   19 ކިޯވޑް 

ޕޭްލިންނގ،  ޭނަޝަނލް  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ިދާރާސައީކ  ިމ  ޮކށިްފއެވެ.  ާޝިޢއު  ިދާރާސއެއް  ގުޅޭ 

ަހއިުސްނގ އްެނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރގެ އިެދެލއްވަުމަކށް ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ިމ  ައާދކާުރ  ަދއެުރއް  މިުހްނމު  ިއޤިްތާޞުދަގިއ  ާރއޭްޖގެ  ިދާރާސއެކެވެ.  ކެުރއިްވ  ިރާސރަޗުރްނ 

ިސާނަޢަތށް ކިޯވޑް 19 ގެ ަސަބުބްނ ކިުރަމިތވަެފިއވާ ަދިތަތކިާއ ައިދ ކިޯވޑް 19 ަސަބުބްނ ިމ 

ިސާނަޢަތށް ކާުރެނ ައަސުރަތއް ިމ ިދާރާސ ިރޕޯޓަްގިއ ިހމިެނަފިއވެއެވެ.

 ިމ ިދާރާސ ކިުރައށް ގްެނަދީނ ެދ ިފަޔަވއަްސަކށް ަބހަާލިއގްެނެނވެ. ިމ ގޮުތްނ ފަުރަތަމ ިފަޔަވއަްސީކ 

ިސާނަޢަތށް  ައިދ  ިހާސުބަތކިާއ  ަތފްާސ  ިލުޔްނަތކިާއ  ިލެޔަފިއވާ  ެބޭހގޮުތްނ  ިސާނަޢާތ  ިމ 

ިމ  ިފަޔަވއަްސީކ  ަވަނ  ެދ  އެކުަލވުާލމެވެ.  ިރޕޯޓް  ެބޭހ  ަބަދުލަތކިާއ  ަލފާކެުރޭވ  ައްނާނެނަކަމށް 

ިސާނަޢުތގެ އިެކއިެކ ާދިއާރަތކުގެ ާސރޭވއެއޮްކށް ިމ ިސާނަޢަތށް ކާުރެނ ައަސުރަތއް ެދެނަގުތމެވެ. 
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https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2016/10/THE-IMPACT-OF-COVID-19-ON-THE-CONSTRUC-
TION-SECTOR.pdf
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ުޔިނަވރިސީޓ ގެ ިސްސކޯ ެނޓްވާރިކްނގ އަެކޑީަމައށް 

“ިސްސކޯ ިއްންސޓަްރކަްޓރ ޓެްރިއިންނގ ެސްނަޓރ” 

ގެ ަދަރަޖިލިބ ާރއޭްޖަގިއ ިމާދިއާރިއްނ ިއްންސަޓަރކަްޓުރްނ 

ިސްސކޯ  ަފިހވެއްޖެއެވެ.  ފުުރަސުތ  ކުުރމުގެ  ޓެްރިއްނ 

ިއްނޮފރމަޭޝްނ  ުދިނޭޔގެ  އަެކޑީަމައީކ  ެނޓްވޯރިކްނގ 

ަދިރަވުރްނާނިއ،  ަމަސއަްކތެްތިރްނާނިއ،  ެޓކޮްނޮލީޖގެ 

ަވަރށް  ގުޅަުވިއޭދ  ަވީޒފާއިާއ  ަމުރަކޒަުތކިާއ،  ިކަޔވޭާދ 

ައިދ ިސްސކޯ  ިވުޔަގއެކެވެ.  މިުހްނމު  ައިދ އެހާމެ  ިބަޔ 

ިއްނޑްަސޓީްރިއްނ  ައިއީޓ  ކްޯސަތަކީކ  ެސިޓަފިއޑް 

ެސިޓިފޭކަޝްނ  ފްެނަވުރގެ  ުދިނޭޔގެ  ަބަލިއަގްނަނ 

ުޔިނަވރިސީޓ  އަެކޑީަމއާ  ިސްސކޯ  ކްޯސަތކެކެވެ. 

ގިުޅަފިއަވީނ 2012 ަވަނައަހުރަގއެވެ. ައިދ ުޔިނަވރިސީޓ 

ާރއޭްޖަގިއ  ިމެސްނަޓަރީކ  ގިާއމުކެުރިވަފިއވާ  ަގިއ 

ިއްންސޓަްރކަްޓރ  ިސްސކޯ  ަހަމއަެކިނ  ިމަވގުުތހިުރ 

ޓެްރިއިންނގ ެސްނަޓެރވެ.  

ިއުތުރްނ  ަތމީްރްނކުުރމުގެ  ިއްންސޓަްރކަްޓުރްނ 

ކްޯސަތއް  އިެކ  ގުޅޭ  ެޓކޮްނޮލީޖއިާއ  ިއްނޮފރމަޭޝްނ 

ޭބުންނވާ  ިބާނކުުރމަުގިއ  މަުވއަްޒފްުނ  ިހްނގުމަުގއިާއ، 

ިމާދިއާރައށް  ފުޯރޮކށީްދ  ހަުނުރ  އިާއ  ޓެްރިއިންނގ 

ފްެނަވުރ ަރނަގޅުކުުރަމށަްޓަކިއ   ަދިރަވުރްނގެ  ިނކްުނަނ 

އީެހެތިރަކްނ  ިމެސްނަޓުރްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ފުޯރޮކށެްދމްުނާދެނއެވެ.  

އޮފް  ފަެކލީްޓ  ގެ  ުޔިނަވރިސީޓ  ިއުތުރްނ  ީމގެ 

ެޓކޮްނޮލީޖ  އްެނޑް  ަސިއްންސ  ިއްނިޖިނައިރްނގ، 

ަސިއްންސ،  ޮކމިްޕއަުޓރ  ިހްނަގމްުނގްެނާދ  ިއްނ 

ައިއ.ީޓ ިޑގީްރ ައިދ ައިއ.ީޓ އެޑުވްާންސޑް ެސޓިްފކުެޓ ަގިއ 

ަވީނ ިހަމާނަފއެވެ.  ިސްސކޯގެ ޮޕރްފަެޝަނލް ކްޯސަތށް 

ފްެނަވުރ  ކްޯސަތކުގެ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަސަބުބްނ  ީމގެ 

ިލިބ  ހަުނުރަތކެއް  ިއުތުރ  ަދިރަވުރްނަނށް  ަމިތވެ 

ވެގްެނާދެނއެވެ. ަމގަުފިހ  ހުޯދަމށް  ފުުރަސުތ  ަވީޒފާގެ 
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ކޯިވޑް - 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ހާލަތުގަިއ އޮތް ދުވަސްވަރު ރައްިޔތުންގެ 

ިއޖްިތމާއީ އަިދ ިއޤްިތޞާދީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ޔުިނވަރިސޓީއާިއ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ 

ިރޕޯޓްގަިއ  ިމ  ޝާިޢއުކޮށްިފއެވެ.  ިރޕޯޓް  ސަރވޭގެ  އޮންލަިއން  ކުރެވެނު  މަހު  މެިއ  ގުިޅގެން 

އެދުވަސްވަރު ކޯިވޑް - 19 އާިއ ގުިޅގެން ރައްިޔތުންގެ ިއހްސާސްތަކާ، ބަިލން ރައްކާތެިރވުމަށް 

އަމަލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުިރ ިމންވަރާިއ، ބަިލ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ 

ހޯދުމާިއ،  ިޚދުމަތް  ތަކެއްޗާިއ  ފުއްދުމަށް  ބޭނުންތައް  އަސާސީ  ގޮތާިއ،  ދެކޭ  މަސައްކަތްތަކާމެދު 

ިލބުނު  ގޮތުން  ބެހޭ  އާމްދަނީއާިއ  ވަިޒފާއާިއ  އަޅާލުމާިއ،  އާިއލާއަށް  އެހީތެިރކަމާިއ  ިއޖްިތމާއީ 

މަޢުލޫމާތުތައް ިދރާސާކޮށްފަިއވެއެވެ. ިމ ިދރާސާގަިއ 2676 މީހުން ބަިއވެިރވެ ފޯނުން އޮންލަިއން 

ސާރވޭ ފުިރހަމަކޮށްފަިއވެއެވެ. ިމ ސާރވޭ ކުރެިވފަިއވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮިމއުިނކޭޝަން އޮތޯިރޓީއާިއ، 

ިދރާގު އަިދ އޫިރދޫގެ އެހީތެިރކަމާއެކުއެވެ. 

rwacyituncge aijctimWaI awdi aiqctiBWdI hWlwtu denegwtumwSc 

helctc pcroTekcxwnc aejencsIaW guLigenc dirWsWaeackoScfi

yunivwrsiTIge muvwaczwfuncnwSc awmWzukoSc aonclwainc pcrogcrWmctwkeac hincgwaifi.

aegczwminExwncsc koncTcrOlWrge

 mwqWmwSc nWziyW

ޮކްނޓްރަޯލރ އޮފް އެގަްޒިމޭނަޝްންސގެ މާޤަާމށް ައލްފިާޟާލ ފިާތަމުތ 

ުދަވހު  ަވަނ   2020 ެސޕެްޓްނަބުރ   10 ަދއަުރަކށް  ިއުތުރ  ާނިޒާޔ 

އެގަްޒިމޭނަޝްންސގެ  އޮފް  ޮކްނޓްރަޯލރ  ކަުރއަްވިއިފއެވެ.  ަޢއަްޔްނ 

ގިުޅަވޑިައަގީތ  ުޔިނަވރިސީޓއާ  ާނިޒާޔ  ަޙވުާލވަެވޑިައަގތް  ަމޤާމާ 

ުޔިނަވރިސީޓއިާއ  ައަހުރއެވެ.  ަވަނ   2016 ެސޕެްޓްނަބުރ   1

ަހަޔރ  ޮފރ  ެސްނަޓރ  ަވީނ  ާނިޒާޔ  ކިުރްނ  ގިުޅަވޑިައގްެނެނވުމުގެ 

ީޓަޗރ  ީލިޑްނ  ްސަޕަވިއަޒރ،  ީޓަޗރ،  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  ެސަކްނޑީަރ 

ައިދ ޑިެޕއީުޓ ޕިްރްނިސަޕލްގެ ަމޤާމް ފުުރއްވަާފއެވެ. 

ޮވޮލްނގޮްނގ  އްޮސޓޭްރިލއާގެ  ައަހުރ  ަވަނ   2005 ައީކ  ާނިޒާޔ 

ުޔިނަވރިސީޓިއްނ މްާސަޓރ އޮފް ަސިއްންސ ހިާސލް ކަުރއްވަާފިއވާ 

ޭބަކނަބެލކެވެ. ާނިޒާޔ ެބޗަްލރްސ ިޑގީްރ ޙިާޞލް ކަުރއްވަާފިއަވީނ 

 2003 ާނިޒާޔައށް  ުޔިނަވރިސީޓިއްނެނވެ.  މެކަުއީރ  އްޮސޓޭްރިލއާގެ 

ަވަނ ައަހުރ ަރިއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ “ޕެްރިޒޑްެނޓްްސ އެވޯޑް ފޯރ 

ްސޕިެޝައލް އީެޗވަްމްނޓް” އެވޯޑް ިލިބަވޑިައގްެނެނިވއެވެ. 

2020 ަވަނ ައަހުރގެ އަޮގްސޓް ައިދ ެސޕެްޓްނަބުރ ަމހު ުޔިނަވރިސީޓ މަުވއަްޒފްުނަނށް 

ައމާޒޮުކށްގްެނ 5 ޓެްރިއިންނގ ޕޮްރގާްރމް ިހްނަގިއިފއެވެ. 

ިމ ގޮުތްނ ިހްނގުުނ ޓެްރިއިންނގ ޕޮްރގާްރމަްތަކީކ :

   - 25-24 އަޮގްސޓް 2020 : އަެކޑިަމކް މަުވއަްޒފްުނަނށް މޫޑުލް ޭބުންނ ކާުރެނ     

    ގޮުތގެ ޓެްރިއިންނގ

   - 30 އަޮގްސޓް 2020 : ީޑުންނާނިއ ިޑޕާރޓަްމްނޓަްތކުގެ ވިެރްނަނށް ައމާޒޮުކށްގްެނ 

    އްޮނަލިއޮކށް އެެސްސަމްނޓަްތއް ަތއާްޔުރކާުރެނ ގޮުތގެ ޓެްރިއިންނގ

  - 30 އަޮގްސޓް - 1 ެސޕެްޓްނަބުރ 2020 : އަެކޑިަމކް މަުވއަްޒފްުނަނށް 

    ައމާޒޮުކށްގްެނ އްޮނަލިއޮކށް އެެސްސަމްނޓަްތއް ަތއާްޔުރކާުރެނ ގޮުތގެ ޓެްރިއިންނގ

  - 15 ެސޕެްޓްނަބުރ 2020 : ފަެކލީްޓ ެސްނަޓުރަތކުގެ ހެޑް އޮފް ިޑޕާޓަްމްނުޓްނަނށް 

    ައމާޒޮުކށްގްެނ ޭގަގިއ ިތއަްބަވިއގްެނ ިރމޯޓޮްކށް ަމަސއަްކތްކާުރެނ ގޮުތގެ ޓެްރިއިންނގ

ައިދ ީމގެ ިއުތުރްނ 13 ެސޕެްޓްނަބުރްނ 20 ެސޕެްޓްނަބުރގެ ިނަޔަލށް ުޔިނަވރިސީޓގެ 

އުނަގްނަނިއ  ަބްސ  ައަރިބ  ައމާޒޮުކށްގްެނ  މަުވއަްޒފްުނަނށް  އަެކޑިެމކް  ައިދ  ިއާދީރ 

ިދުނމުގެ ެސަޝްނަތކެއްވްެސ ކިުރައށް ގްެނެދވެުނވެ. 

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2016/10/Preliminary-report-Study-on-socio-economic-
aspects-of.pdf


