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ޖަާގަތއް  ިކަޔަވިއޭދޭނ  ކެމަްޕްސަގިއ  ހްުނަނ  ަގިއ  ިތަނޫދ  ގދ. 

ިބޑޮްކށިްފއެވެ.  ކުުރަމށް  ިޢމާާރެތއް  ައއު  ިތްނުބީރގެ  ަމުދވެގްެނ، 

ަމަސއަްކެތވެ.  ަވަޒްނކުުރމުގެ  ިބޑަްތއް  ިހނަގމްުނަދީނ  ިމހުާރ 

ަލފާކެުރޭވ ގޮުތްނ ިމ ަމހުގެ ެތޭރަގިއ، ިޢމާާރތްކަުރްނ ަޙވުާލކާުރޭނ 

ަފާރެތއް ިމިންސޓީްރ އޮފް ިފޭންންސ ިއްނ ަކނޑަައޅެާނއެވެ.

ިމ  ިޢމާާރެތކެވެ.  ަފަދ  ފްެނަނ  އެ  ޮފޓަޯގިއ  ިޢމާާރަތީކ  ައޢު  ިމ 

ިޢމާާރތްކަުރްނ ަހަމޖިެހަފިއަވީނ ިމހުާރ ހިުރ ިތްނުބީރގެ ިޢމާާރާތ 

ިހނަގީނ  ޢާއްމޮުކށް  ކުުރަމށް  ިޢމާާރެތއް  ިމަފަދ  ޖިެހގްެނެނވެ. 

ިޢމާާރތް  ިހާސުބަގިއ  ިނމޭ  އެހްެނަކމްުނ، 2023  ައަހެރވެ.  ޮދޅު 

ޭބުންނކަުރްނ ފޭެށެނަކަމށް ަލފާކެުރވެއެވެ.

ަނުރްސަކްނ  ެތޭރަގިއ،  ޚާއަްޞަކްނަތއަްތކުގެ  ިޢމާާރުތގެ 

ިކަޔވިާދުނަމށް ޚާއަްޞ ޖަާގއެއް ހެުރއެވެ. ިމ ަތަނީކ، ޮހްސިޕަޓލްގެ 

ިހމޭެނ  ަވީސަލތަްތއް  ަމިއަގނޑު  ަވއަްތުރޮކށް،  ަވަރށް  ައކާ  ވޯޑް 

ޭބިތއުްބަމށް  ަބިލީމހްުނ  ިމަތްނ  ޙަާލެތއަްގިއ،  ކުއިްލ  ޖަާގއެކެވެ. 

ކުޑަކުުރމުގެ  ަޚަރުދ  ިއުތަރށް،  ީމގެ  ޭބުންނކެުރޭވެނއެވެ.  ވްެސ 

ިހފެހެއުްޓަމށް  ިފިނަކްނ  އުފެއުްދމިާއ  ަކަރްނުޓ  ައީވްނ  ގޮުތްނ 

ވޭާރފްެނ  ަޖހެާނއެވެ.  ިބއްލިޫރ  ެދަފަށަލައށް  ކުޑޮަދުރަތކަުގިއ 

ަރއްކާކުުރަމށަްޓަކިއ ިމ ަމްޝޫރޢުގެ ެތޭރަގިއ ިދގުހަުރހަުގިއ 25 

ފްެނ  ހްުނަނ  ިމުނަގިއ  އްުސ  ފުޫޓ   20 ައިދ  ހްުނަނ،  ފުޫޓ 

ާތނީގއެއް ަހާދެނއެވެ.

ިތަނޫދ ކެމަްޕްސަގިއ، ަވގީުތ ގޮުތްނ ިޒާޔަރތް ކާުރ މަުދއިްރުސްނ 

ިތޭބޭނ ަތަނކިާއ ަދިރަވުރްނަނށް ޮހްސަޓެލއްވްެސ ިބާނކުުރަމށް 

ިބޑް  ެތޭރަގިއ  ިމައަހުރގެ  ިމަތްނަތްނ  ަހަމޖިެހަފއެވެ.  ަވީނ 

ާރއްޖެެތޭރގެ  ިތަނޫދައީކ  އުއީްމުދކެުރވެއެވެ.  ަކަމށް  ކެުރޭވޭނ 

ިޑމްާނޑެއް  ޮބޑު  އްެނމެ  ަދާނަލށް  ެތެރިއްނ،  ކެމަްޕްސަތކުގެ 

އްޮނަނ ކެމަްޕްސ އެވެ. ކިޯވޑް – 19ިއގެ ަތޖިުރާބައށް ަބަލިއ، 

ހްުނާނެނއެވެ.  ފާޚާާނ  ަވިކ  ޮކަޓިރަތކަުގިއ  ަދިރަވުރްނގެ 

ަހާދ  ިހަމަނިއގްެނ  ފާޚާާނ  ަވިކްނ  ޮކަޓިރައަކށް  ޮކްނމެ  ިމީއ 

ިދމާވެއްޖަެނަމ،  ޙަާލެތއް  ކުއިްލ  ޭބުނަމީކ،  ަދާނެލވެ.  ފަުރަތަމ 

ީމހްުނ އަެކހިެރކެުރޭވ ގޮަތށް  ައާރ ަބިލޖިެހަފިއވާ  ަގިއްނަގަޔށް 

ަތްނ ހުެދމެވެ. ިމަފަދ ަވީސަލެތއް ިތަނޫދަގިއ ހުުރަމީކ ިތަނޫދގެ 

ިއޖިްތމީާޢ ަރއްކެާތިރަކަމށް ަވަރށް ޭބުންނ ެތިރަކމެކެވެ. ބޯފްެނ 

ިއޖިްރމީާޢ  ަމޤަްޞަދީކ ވްެސ  އެއް  ާތނީގގެ  ޮބޑު  ަރއްކާކެުރޭވ 

ަރއްކެާތިރަކމެވެ.
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ަބއެއްގެ ކިުރަމީތ ވަާހަކަދއަްކްނޖެހަުމީކ ިބުރަގެނ ހްާސވާ 

ަޔީގްނވެއެވެ.  ިދާރާސަތކްުނ  ކެުރިވަފިއވާ  ަކމެއަްކްނ 

ަދްނަނ  ިތާބ  ވާެދެނއެވެ.  ަތޖިުރާބަކަމށް  ިތާބގެ  ިމީއ 

ިގަނ ަބއެއްގެ ަތޖިުރާބ ަކަމށް ވްެސ ވާެދެނއެވެ. ިގަނ 

ަގްނަނ  އެ  ޖެހުމްުނ  ވަާހަކަދއަްކްނ  ކިުރަމީތ  ަބއެއްގެ 

ަބެޔއްގެ  ިގަނ  ަވަރށް  ހްާސަކަމީކ  ވިެރވާ  އެ  ިބާރިއ 

ަބިލަފއެވެ. އެހްެނަކމްުނ ިމ ހްާސަކމްުނ ައަރިއަގެނޭވތޯ 

ަކމެއް  ކެުރިވާދެނ  އީެއ  ައިދ  މިުހްނމަުކމެވެ.  ެބުލަމީކ 

ވްެސ މެއެވެ. 

ިގަނ ަބއެއްގެ ކިުރަމީތ ވަާހަކަދއަްކްނ ޖެހުމްުނ ުނަވަތ 

ަތަހއަްމުލކާުރ  ހްާސަކްނ  ޖެހުމްުނ  ަތގީުރެރއްކަުރްނ 

ިބުރވިެރ  ަވަރށް  ވީާނ  ަތގީުރެރއްކުުރްނ  ީމހްުނަނށް 

ަކަމަކެށވެ. ިމ ަކމުގެ ަސަބުބްނ ަނފާުސީނ ގޮުތްނާނިއ 

ވްެސ  ގޮުތްނ  ައޚާުލީގ  ގޮުތްނާނިއ  ިޖްސމީާނ 

ަނީތޖާ  ައަސުރަތކުގެ  ިމ  ކުުރަވއެވެ.  ައަސުރަތކެއް 

ގުޅީެނ ހަުށހެޅުމުގެ ފްެނަވާރއެވެ. ަހނާދުނަގިއ ހްުނަނ 

ކެުރޭވ  ގޮެތއަްގިއ  ެނތް  ޭބުނމެއް  ަމޢުލޫމުާތަތކާއެވެ. 

ަޙަރކާތަްތކާއެވެ. އެހްެނަކމްުނ ވަާހަކަދއަްކްނ ޖެހުމްުނ 

ިމ ަގްނަނ ިބުރގެ ަމއަްޗށް ަގަދވަެގުތމުގެ މިުހްނމަުކްނ 

ޮބޑެވެ. ިބުރ ކުޑަކެުރޭވެނ ގޮތަްތަކަކށް ިތާބގެ ަޢަމުލަތއް 

ެބހެއުްޓްނ ވްެސ ުބއިްދވިެރއެވެ. 

ހްާސވުމިާއ ިބުރަގުތަމީކ ަތީބީޢ ަކމެކެވެ. އީެއ  ަހަމއަެކިނ 

ޫނެނވެ.  ަކމެއް  ގިުޅަފިއވާ  ވަާހަކެދއްކްުނެތިރަކމާ 

ިބުރަގުތްނ  ވްެސ  ޭނނގުމިާއ ުނަދުތމިާއ ުނަފިރަތވުމާ 

ގިުޅަފިއވެއެވެ. އެއްވްެސ ަވަރަކށް ަތއާްޔުރ ުނވެ ަކމެއް 

ުނަދްނަނ  ހެއެްޔވެ؟  ުނަގޭނ  ިބެރއް  ޖެހުމްުނ  ކަުރްނ 

ުނޭވ  ަވްނަންނ ޖެހުމްުނ ޖިެހުލމެއް  ެތެރައށް  ަބއެއްގެ 

ކިުރަމިތާލްނ ޖެހުމްުނ ހާހެއް  ައަލށް  ަކަމކާ  ހެއެްޔވެ؟ 

ުނޭވ ހެއެްޔވެ؟ ިމިއްނ ޮކްނމެ ުސވަާލަކށް ވްެސ އްާނމު 

ިބުރަގެނ  ުބެނެދީނ  ަޖވުާބްނ  ިމ  ޫނެނކެވެ.  ަޖވަާބީކ 

ހްާސވަުމީކ ަހަމއަެކިނ ވަާހަކެދއްކްުނެތިރަކމާ ގިުޅަފިއވާ 

ޫންނަކމެވެ. ފަުރަތަމ ަގޫބުލކަުރްނީވ ިމ ަކމެވެ.  ަކމެއް 

ިތާބގެ  ޖިެހުލްނިވަޔްސ  ިބުރަގަތްސ  ހްާސިވަޔްސ، 

ަފަތަހ  ަމއަްޗށް  ިއހާުސްސަތކުގެ  އެ  ަމަސއަްކުތްނ 

ިތާބގެ  ވްެސ  ެތޭރްނ  ހްާސަކމުގެ  އެ  ހިޯދާދެނަކމެވެ. 

ހަުށހެޅުމުގެ ޮކްނޓްރޯލް ިތާބައށް ހިޯދާދެނަކމެވެ. 

ހަުށހެޅަުމަކށް  ަތއާްޔުރ ވިާއުރ ަބއެއް ަފަހުރ ކަުޅާދަނ 

ިބުރަގެނއެވެ.  ހްާސވެއެވެ.  ވްެސ  ވަާހަކެދއްކްުނެތީރްނ 

ޖިެހުލްނ ވެއެވެ. ަނަމވްެސ ވަާހަކަދއަްކްނ ަފަށިއަގުތމާ 

ަމއަްޗށް  ހްާސަކމުގެ  ހަޯދިއ  ިއުތާބުރ  ަނފުުސގެ  އެކު 

ކިުރހަޯދއެވެ. ިމ ައުރަތ ހޭޯދީނ ވަާހަކަދއަްކްނ ފުެށމުގެ 

ކިުރްނ ޮކށަްފިއ ހްުނަނ ަމަސއަްކތަްތކްުނެނވެ. ިތާބގެ 

ެތެރިއްނެނވެ. ަގޫބުލކަުރްނީވ ަހީގަގަތީކ  ަތއާްޔުރވުމުގެ 

އްެނމެ  ަނަމ  ޖޭެހ  ވަާހަކަދއަްކްނ  ކިުރަމީތ  ަބއެއްގެ 

ަކަމީކ  ެދަވަނ  ަތއާްޔުރވްުނަކމެވެ.   ަކަމީކ  މިުހްނމު 

ވްެސ  ަކަމީކ  ިތްނަވަނ  ަތއާްޔުރވްުނަކމެވެ.  ވްެސ 

ހާހިާއ  ިބާރިއ  ުނވަުމީކ  ަތއާްޔުރ  ަތއާްޔުރވްުނަކމެވެ. 

ަމްސަދެރވެ.  ަސަބުބަތކުގެ  ިއުތުރވާ  ުނަތަނަވްސަކްނ 

އެހްެނަކމްުނ ަބއެއްގެ ކިުރަމީތ ވަާހަކަދއަްކްނ ޖެހުމްުނ 

ަޓަކިއ  ކުޑަކުުރަމށް  ހްާސަކްނ  ިބާރިއ  ަގްނަނ  އެ 

ަކަމީކ ައޑުއެހްުނެތީރްނާނ  މިުހްނމު  ކަުރްނޖޭެހ އްެނމެ 

ވަާހަކައށް  އުޅޭ  ަދއަްކްނ  ިތާބ  ކިުރްނ  ކިުރަމިތުލމުގެ 

ަތއާްޔުރވުމެވެ. ަދއަްކްނ ަގްސުތކާުރ ވަާހަކ ާރަވިއުލމެވެ. 

ަވުނމެވެ.  ެތެރައށް  ވަާހަކިއގެ  ަގްސުތކާުރ  ަދއަްކްނ 

ަފަހަރކު  އަެތއް  ިކަޔިއ  ިމާސުލަތއް  ުނކާުތަތކިާއ 

އެހްެނ  ވަާހަކ،  ަގްސުތކާުރ  ަދއަްކްނ  ަފިރަތކުުރމެވެ. 

ީމހެއްގެ އީެހެތިރަކމާ އެކު ިއްސާލހު ވްެސ ކުުރމެވެ. 

ކުޑަ  ިބުރ  ަގްނަނ  ވަާހަކެދއްކްުނެތިރަކމަުގިއ 

ުނަވަތ  ަނަމ  ަގޫބުލކެުރޭވ  ިތާބައށް  ުނކެުރޭވެނަކަމށް 

ިމ  ުނެލޭވެނއެވެ.  ިފުލަވއެއް  ިބުރ  ިމ  ަނަމ  ަގޫބުލކާުރ 

ހްާސަކމެއް ަކނޑަުވއެއް ުނެލޭވެނއެވެ. ިމީއ ހަުނެރކެވެ. 

ިތާބ ިލިބަގްނަނ ހަުނެރކެވެ. ަމަސއަްކުތްނ ަދްސކާުރ 

ޭހުންނަތކެކެވެ.  ޭހޭނ  ަތކާުރުރޮކށްގްެނ  ަފްނެނކެވެ. 

ހިެދގްެނ  ުނަގްނަނަކަމށް  ިބުރ  ަގަތްސ  ިބުރ  ޖޭެހީނ 

ހްާސަކްނ  އެ  ހްާސިވަޔްސ  ވަާހަކަދއްކެާށވެ. 

ިސއުްރކާުރެށވެ.  ޖިެހުލްނ ިވަޔްސ  އެހްުނެތީރްނަނށް 

ިމ  ޮފުރވެާށވެ.  އެހްުނެތީރްނަނށް  ޖިެހުލްނވްުނ  އެ 

ިބުރަގުތމާ  ިސއުްރކުުރްނަތކިާއ ޮފުރވްުނަތަކީކ ހްާސވެ 

ެދޮކަޅށް ކެުރޭވ މިުހްނމު ަހނގާުރަމއެކެވެ. ޖިެހުލްނވުމާ 

ކެުރޭވ  ހަާންނ  ަހިށަގނޑު  ިސކުނިޑއިާއ  ެދޮކަޅށް 

މިުހްނމު ަމަސއަްކތަްތކެކެވެ.  

ވްެސ  ފަުރަތަމ  އްެނމެ  ޖެހުމްުނ  ވަާހަކަދއަްކްނ 

ހްާސަކމުގެެތެރައށް  ިވްސަނިއ،  ުނވެާނަކަމށް  އަެކްނ 

ވަާހަކަދއަްކްނ  ހެއެްޔވެ؟  ުދއްވެާލޭވ  ިސކުނިޑ  ިތާބގެ 

ަވއަްދިއ  ިހަތށް  ަކްނަކްނ  ަނއިްސ  ވާެދެނ  ހުއާްޓ 

ހެއެްޔވެ؟  ިލިބަގެނޭވ  ުނަތަނަވްސަކްނ  ޫރަހށް  އިެއްނ 

އްެނމެ  އްޮނަނ  ޖިެހުލްނވަުމށް  ިބުރަގްނާނާށިއ  ިމީއ 

ޭބުންނުނވާ  ިއޚިުތާޔުރކަުރްނ  ގޮތް  ިމ  ަފޭސަހގޮެތވެ. 

ިވްސުންނަތއް  ަފއިްސ  ަކަމީކ  ކަުރްނީވ  ަނަމ 

ިސކުނިޑައށް ަވއަްދްނީވއެވެ. ިތާބ، މަޮޅށް ވަާހަކަދއްކާ 

ަމްނަޒުރ ަތަސއަްވުރ ކަުރްނީވއެވެ. ިތާބގެ ވަާހަކަތކަުގިއ 

ހެއްވަާލިއ  ަމްނަޒާރިއ  ަބިއވިެރކާުރ  އިޯޑއްެންސ 

ަމްނަޒާރިއ ަތުރީހުބގެ ައތިްތަލަބިޑ ިލިބަގްނަނ ަމްނަޒުރ 

ހަުށހެޅުމެއް  ކިާމާޔުބ  ކަުރްނީވއެވެ.  ަތަސއަްވުރ  ވްެސ 

ހަުށަހޅަާތްނ ިސކުނީޑގެ ޮލަލށް ަތްސީވުރޮކށެްދްނީވއެވެ. 

ިމ ަކްނަކމްުނ ވްެސ ހްާސަކްނ ކުޑޮަކށޭްދެނއެވެ. 

ކުޑަކާުރެނ  ހްާސަކްނ  ަވަރަކށް  ިކަތްނވެ  ެތެދކެވެ. 

ެދ  ުދަވަހކްުނ  އްެނމެ  ިކަޔިއިދަންސ  ގޮތަްތކެއް 

ުނެލޭވެނއެވެ.  ިފުލަވއެއް  ހްާސަކްނ  އެ  ުދަވަހކްުނ 

ަފަދިއްނ  ިނއްވެާލޭވ  ޮބތްކެއް  ަކަރްނުޓ  ުސިވަޗކްުނ 

ިބުރަގުތމިާއ ހްާސަކްނ “ިނއަްވއެއް” ުނެލޭވެނއެވެ. ިމ 

ހްާސަކްނ ކުޑަކެުރޭވީނ އަެތއް ަފަހަރކު އެހްުނެތީރްނގެ 

ކިުރަމއަްޗށް ުނކުމެގްެނެނވެ.  ީމހްުނގެ ކިުރަމީތ އަެތއް 

ިތމާގެ  ހްާސަކަމށް  ވަާހަކަދއަްކިއގްެނެނވެ.  ަފަހަރކު 

ުދާލިއ ަހިށަގނޑު ހުާނަވިއގްެނެނވެ. 

                    -ައްނަވުރ ިއބާްރީހމް-

                     -ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސ-

ވާހަކަދައްކަން ޖެހުމުން ހާސްވާ ނަމަ ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއް؟
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އެމް.އްެނ.ޫޔ. ިބޒަްންސ ްސކޫލްގެ ީޑްނ ަކމުގެ ަމޤަާމށް ައލްފިާޟލް ަޢބުްދއަްރޙުމްާނ 

މާުބިރކް ިއުތުރ ަދއަުރަކށް ައއަްޔްނ ކަުރއަްވިއިފއެވެ. މާުބިރކަްއށް ަމޤާމުގެ ިލުޔްނ 

ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 އޭޕިްރލް   27 ަހވުާލޮކށެްދއީްވ 

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ.މަުޙއަްމުދ ަޝީރފެވެ.

ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ޭވލްްސ ިއްނ މްާސަޓރ އޮފް ިބޒަްންސ އެޑިްމިންސޓޭްރަޝްނ 

ހިާސލްކަުރއްވަާފިއވާ ައލްފިާޟލް ަޢބުްދއަްރޙުމްާނ މާުބިރކް ެބޗަްލރ އޮފް އާޓްްސ 

ިއްނ ަމރކިެޓްނ  ހިާސލްކަުރއްވަާފިއަވީނ ިޑ މްޮނޓްފޯރޓް ުޔިނަވރިސީޓިއްނެނވެ. 

ައލްފިާޟލް ަޢބުްދއަްރޙުމްާނ މާުބިރކް 18 ައަހަރށް ވެުރ ިގަނ ުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓައށް 

އެމް.އްެނ. މާުބިރކް  ަޢބުްދއަްރޙުމްާނ  ައލްފިާޟލް  ވެއެވެ.  ޮކށެްދއްވަާފިއ  ިޚުދަމތް 

ަމޤާމު  ެލކަްޗަރރގެ  ައިދ  ެލކަްޗަރރ،  އިެސްސެޓްނޓް  ްސކޫލްގެ  ިބޒަްންސ  ޫޔ. 

ައާދކަުރއްވަާފިއވެއެވެ. ައިދ ީމގެ ިއުރުތްނ ުޔިނަވރިސީޓ ަކއްުނިސާލިއ، އަެކޑިެމކް 

ފަެކލީްޓ  ކަޯސްސަގިއ  އްޮނ  ޮކިމީޓ  ައިދ  ޮކިމީޓ  ިޑގީްރްސ  ަހަޔރ  ެސެނޓް، 

ަތމީްސލްކާުރ މްެނަބެރއްގެ ގޮުތްނ ަމަސއަްކތްކަުރއްވަާފިއވެއެވެ.

ިހްނަގްނ  ޕޮްރޖެކެްޓއް  ިރާސރޗް  ުޔިނަވރިސީޓަގިއ 

ެތެރިއްނ  ަދިރަވުރްނގެ  މަުވއަްޒފްުނާނިއ  ޭބުންނވާ 

ިރާސރޗް ކަުރްނ ޭބުންނވާ ަފާރތަްތަކށް ުޔިނަވރިސީޓ 

ފުުރަޞުތ  ހަުށހެޅުމުގެ  އިެދ  ގާްރްނަޓށް  ިރާސރޗް 

މަުވއަްޒަފަކށް  ޮކްނމެ  ހުޅުވަާލިއިފއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ިރާސރޗް  ޭބުންނވާ  ިހްނަގްނ  އީެމަހކު  ވްެސ 

އެެދިވާދެނއެވެ.  އީެހ ހުޯދަމށް  ަފިއާސގެ  ޕޮްރޖެކަްޓަކށް 

ަދިރަވުރްނަނށް  ިކަޔވާ ފުލަްޓިއމް  ައިދ ަމީތ ިޑގީްރައށް 

ިރާސރޗް  އެެދިވާދެނއެވެ.  އީެހައށް  ަފިއާސގެ  ވްެސ 

ިރާސރޗް  ޕޮްރޕަޯޒލަްތއް  ހަުށަހޅާ  ެދޭވީނ  ގާްރްނޓް 

ގާްރްނޓްްސ ޮކިމީޓްނ، ަކނޑައިެޅަފިއވާ ިމްނަގނޑަުތަކށް 

ޮހޭވ  ކުުރަމށަްފހު  ަވަޒްނ  ފްެނަވުރ  ިބާނޮކށް، 

ޕޮްރޖެކްޓަްތަކެށވެ. 

ްސޓެްރީޓިޖކް  ަސުރކުާރގެ  ިދުނމަުގިއ  ގާްރްނޓްްސ 

ގުޅޭ  ާދިއާރަތކާ  ިރާސރޗް  ޕޭްލްނަގިއވާ  އެކަްޝްނ 

ިމގޮުތްނ  ައިދ   ިއްސަކްނޭދެނއެވެ.  ޕޮްރޕަޯސލަްތަކށް 

ގާްރްނޓް ިދުނަމށް ަހަމޖިެހަފިއަވީނ:

)ހ( ކުޑަ ިމްނަވުރ: 10000 )ިދަހހްާސ( ުރިފާޔ 	 

އާ ަހަމައށް ަފިއާސގެ އީެހެދޭވ

)ށ( މުެދ ިމްނަވުރ: 100000 )އެއަްލއަްކ( ުރިފާޔ 	 

އާ ަހަމައށް ަފިއާސގެ އީެހެދޭވ

)އެއިްމިލައްނ( 	   1000000 ިމްނަވުރ:  ަމީތ  )ނ( 

ުރިފާޔ އާ ަހަމައށް ަފިއާސގެ އީެހެދޭވ

 30 ާތީރަޚީކ  ަފހު  ހަުށހެޅުމުގެ  އިެދ  ގާްރްނަޓށް 

ިރާސރޗް  އެވެ.   14:00 ުދަވހުގެ  ަވަނ   2022 ޖްޫނ 

ގާްރްނޓްްސ އެޕިްލޭކަޝްނ ފޯމިާއ، ަނމާޫނ ޕޮްރޕަޯސލް 

ައިދ މިުހއްމު ަކުރާދްސަތއް ުޔިނަވރިސީޓ ވެބަްސިއޓް 

ިއްނ   /https://rc.mnu.edu.mv/about-us ިލްނކް 

ޑައްުނލޯޑް ކެުރޭވެނއެވެ.

yunivwrsiTIge risWrCc gcrWncTwSc aedumwSc huLuvWlwaifi

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަފާރުތްނ ިސލިްސާލޮކށް ާބއަްވވާ ިޢލީްމ ފަޯވީހގެ 

ފަެކލީްޓ  ގްެނިދަޔީއ  ކިުރަޔށް  ުދަވހު  ަވަނ   2022 އޭޕިްރލް   13 ެސަޝްނ  ަވަނ   3

“ިއްސާލީމ  ެދއްކީެވ  ވަާހަކ  ިމ ެސަޝްނަގިއ  ަފާރުތްނެނވެ.  ލޯ  އްެނޑް  ަޝިރޢާ  އޮފް 

ގްެނިދައީއ  ަޢީލަގިއ ަޙއްޤަުތއް” ިމ ަމއޫުޟަޢެށވެ. ިމ ެސަޝްނ ކިުރައށް  ަޝީރަޢުތގެ 

ފަެކލީްޓ އޮފް ަޝީރޢާ އްެނޑް ލޯ ގެ ީޑްނ ޑރ. ަޢބުްދއަްސއާްތުރ ަޢބުްދއަްރޙްމްާނ އެވެ. 

ިމ ަމއޫުޟގެ ަދުށްނ ވަާހަކ ެދކިެވަފިއަވީނ ަޙއްޤަުތއް ެބިހަފިއވާ މިުޙއްމު ެދަބާޔިއ ެބޭހ 

ގޮުތްނެނވެ. އީެއ މާތްهللا ގެ ަޙއްޤަުތކިާއ ިއްނާސުންނގެ ަޙއްޤަުތކިާއ ެބޭހ ގޮުތްނެނވެ. 

ިއްނާސުންނގެ ަޙއްޤަުތކުގެ ުނަރއްކެާތިރަކމިާއ ިއްނާސުންނގެ ަޙއްޤަުތކަުގިއ ަތވާްބވުމުގެ 

ިއުތުރްނ އަެޙއްޤުވިެރާޔގެ ިކަބިއްނ ަމޢަާފށް އެެދްނޖޭެހެނަކަމށް ވްެސ ިވާދޅިުވއެވެ. ައިދ 

ުނކުުރމިާއ،  ަމާލމާތް  ުނުބުނމިާއ  ީޣަބ  ގޮުތްނ  ކުުރމުގެ  ޫދަރއްކެާތިރ  ިއުތުރްނ  ީމގެ 

ީމހާ  ީޣަބުބާނ  ިވާދޅިުވއެވެ.  ުނެދއްކަުމށްވްެސ،  ވަާހަކ  ގޮަތށް  ިހއަްދިތވާ  ީމހްުނ 

ުބާނީނ ެތުދަކމިާއ، ީޣަބައީކ އެވަާހަކއެއް އީެމހްުނގެ ކިުރަމީތަގިއ ެދއްކުމްުނ، އީެމަހކު 

ިހތަްހަމުނޖޭެހ ޮކްނމެ ވަާހަކއެއް އާޭނ ެނތަްތަގިއ ެދއްކުމެވެ. ައިދ ިމީއ ަކނޑައިެޅގްެނ 

ަހާރމް ކަުރއްވަާފިއވާ ަކމެއް ަކަމށްވްެސ ިވާދޅިުވއެވެ.  

ިމަކަމީކ އަެބީހ ) އަެބީހ ީޣަބ ުބުނަމީކ( ައޅަުގނޑުމްެނގެ ަކީށަގިއ ިހފަާފިއވާ ަކަމަކށްވިާއުރ 

ިމަކްނ ހުއުްޓވުމަުމށް ކެުރިވާދެނ އްެނމެ މިުހއްމު އެއަްކަމީކ ަރހަުމތެްތިރްނ އެއަްބަޔކު 

ައެނއަްބަޔަކށް އީެހެތިރވެ އަެފަދ ވަާހަކ އެއަްފާށިއަރށް ިމހުާރ ިތަޔ ަދީނ ީޣަބއާ ިދަމަލޭށ 

ުބެނ އާޭނ ައށް ިވްސަނިއިދުނމެވެ. ީޣަބ ުބުނަމށް މުެދވިެރވާ އެއަްސަބަބީކ ަވިކ ަބއެއް 

ީމަހކާމުެދ  ެތޭރަގިއ  ަމޖާކުުރމުގެ  ަމޖާކުުރމެވެ.  ައެނއަްސަބަބީކ  ަނފަްރުތކުުރމެވެ.  ެދކެ 

އާޭނ ުނުރޭހަފަދ ވަާހަކއެއް ުބެނވެ. ިމާސަލަކށް އީެއ އެއްވްެސ އެއެްޗއް ަދްނަނީމހެއް 

ޫނެނ ުބެނ ަދއްކާ ވަާހަކަތކެވެ. ިމަކަމށް އޮތް ަހއަްލީކ ކިުރްނ ެދްނެނިވަފަދިއްނ އަެފަދ 

ވަާހަކ ަދއްކާ ިމހަާއށް ިވްސާނިދުނމެވެ. ައަހެރމްެނ ަނފަްރުތ ކާުރަބަޔަކށް އީެމހްުނގެ 

އަެނފަުރުތ  ިއާރަދކެުރއިްވއާްޔ  އިެއުރްނ  ުދޢާކުުރމެވެ.  ފުއަްސަވިއެދއްވާތޯ  ފަާފަތއް 

ލަޯތަބށް ަބަދުލވާެދެނއެވެ. 
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ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  އިާއ  )ްސެޓލްކޯ(  ިލިމެޓޑް  ޮކމްޕީެނ  ިއެލކްޓިްރކް  ްސޭޓޓް 

)އެފް.  ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑޒް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް  ުޔިނަވރިސީޓ ގެ ފަެކލީްޓ އޮފް 

އެޗް.ީޓ.އްެސ( ގެ ިރަވަޔިރްނ ަމްޝޫރއަުގިއ ޮސިއ ކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ އީޮތ  20 

އަެބްސވުމަުގިއ  ިމ  ެސްނަޓރަގއެވެ.  ޭސލްްސ  ްސެޓލްކޯގެ  2022ަގިއ  އޭޕީްރލް 

ަފާރުތްނ ޮސިއ ކެުރއީްވ ކްުނފީުނގެ ޖެެނަރލް މޭެނަޖރ ައލްފިާޟލް  ްސެޓލްކޯގެ 

ިއބާްރީޙމް ުރްޝީދއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ ޑިެެޕއީުޓ ަވިއްސ 

ާޗްނެސަލރ ައލްފިާޟލް ހަުސިއްނ ަޙީލމެވެ.

ިމ ަމްޝޫރއު ައީކ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ 

ަކަރްނުޓ  ގޮުތްނ  ަވަޔުރޮކށަްފިއވާ  ަކަރްނުޓ  ްސަޓީޑޒްގެ  ޫޓިރަޒމް  އްެނޑް 

ުނިހަފއާްޓީތ ައުލްނ ީރަވަޔުރކުުރަމށް ކަުރްނޖޭެހ ަމަސއަްކތް ކުުރަމށް ްސެޓލްކޯ 

ޕޮްރޕަޯސލަްގިއ  ްސެޓލްކޯގެ  ަމްޝޫރއެކެވެ.  ކިުރަޔއްގްެނާދ  ަހވުާލޮކށްގްެނ  އިާއ 

ަބާޔްނޮކށަްފިއ ވާގޮުތަގިއ ިމްޝޫރއު ފިުރަހަމ ކުުރަމށް ަލފާކެުރޭވ ގޮުތަގިއ ފްލޯއެއްގެ 

ަމަސއަްކަތއް 50 ުދަވހުގެ މުއަްދެތއް ޭހަދވެާނއެވެ. 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ައޅުއަްވިއެދއްވަާފިއވާ  ަދުށްނ  އީެހގެ  ިހޭލ  ަސުރކުާރގެ  ިއްނިޑއާ 

ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް ުޓަވިރަޒމް ްސަޓީޑޒްގެ 

ުޔިނަވރިސީޓ ގެ  ަސަބުބްނ  ިއމާާރުތގެ  ިމ  ިއމާާރަތީކ ާޓރްނީކ ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ. 

ޖަާގިއގެ  ިދމާވަެފިއ ވާ  ްސަޓީޑަޒށް  ޫޓިރަޒމް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް  ފަެކލީްޓ އޮފް 

ަދިތަކްނ ަވަރށް ޮބޑަށް ކުޑަވެގްެނިދަޔއެވެ. 
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TUrizwmc scTwDIzc aimWrWtuge 

kwrwncTu viaugw rivwywr kurumwSc 

scTelckOaW hwvWlukoScfi

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ިޢލީްމ ިދާރާސަތށް ހަުށހެޅަުމށް ާބއްވާ ަފްސަވަނ 

ެތވިެލ ަބިއަނލަްޢޤްވީާމ ަމހިާސްނާތ 23-22 އަޮގްސުޓ ައށް ޭބއްވަުމށް ިންނަމިއިފއެވެ. 

ކެުރޭވ  ކުުރަމށަްޓަކިއ  ިބާނ  ަޤއުމު  ިމަދީނ  ޚާއަްޞވެގްެނ  ިމައަހުރ  ިމަމހިާސްނާތ 

ިދާރާސަތަކެށވެ. ިމަމހިާސްނާތައީކ ަތފުާތ އިެކ ިޑިސޕިްލްނަތކްުނ ިޢލީްމ ިދާރާސަތއް 

ހަުށހެޅަުމށް  ުދިނޭޔގެ އިެކ ަޤއުމަުތކުގެ ުސޮކަލުރްނ ަބިއވިެރވެގްެނ ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ 

ޭބއޭްވ އްެނމެ ޮބޑު އެއް ޮކްނަފަރްނެސވެ. ިމ ޮކްނަފަރްންސގެ އްެނމެ މިުހްނމު ަމޤަުޞަދީކ 

ކިުރައށް  ިބާނޮކށް  ަމއަްޗށް  ިދާރާސަތކުގެ  ިނަޒަމީކ  ަތޢީުލމުގެ  ަމީތ  ާރއޭްޖގެ  ިދވިެހ 

ގްެނެދޭވ ިނޒަާމަކށް ހުެދމިާއ ިދވިެހ ާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓައީކ ިޢލްމު އަުފއާްދ، 

ޭބުންނވާ  ިއުތުރްނ ިދވިެހާރއްޖަެއށް  ުޔިނަވރިސީޓައަކށްވުމެވެ. ީމގެ  ިޢލްމު ކިުރައުރވާ 

ިޢލީްމ ިދާރާސަތށް ކުުރމިާއ ަޤއީުމ މިުހްނމު ިންނމްުނަތއް ިންނމުމަުގިއ ިޢލީްމ ިދާރާސގެ 

ައީލަގިއ ަޤއަުމށް ޭބުންނވާ ިސާޔަސުތަތއް ަކނޑައެޅުމަުގިއ އީެހެތިރވެ ިދުނމިާއ ޑޮކަްޓރ 

އޮފް ިފލަޯސީފ ަހަދމްުނާދ ަދިރަވުރްނަނާށިއ މަުވއަްޒފްުނަނށް އީެހެތިރވުމެވެ.

ިމ  ގްެނެދޭވ  ާރަވިއގްެނ ކިުރައށް  އީޮފހްުނ  ިޑވޮެލޕަްމްނޓް  ިރާސރޗް  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ޮކްނަފެރްނަސަގިއ ާރއޭްޖްނ ޭބުރގެ ުޔިނަވރިސީޓަތކުގެ ޮޕރްފަެސުރްނާނިއ ުދިނެޔައށް 

ކްުނފިުނަތކްުނ  ިއުތުރްނ،  ޕޮްރފަެސުރްނގެ  ަހއަްދވާ  ިދާރާސަތއް  ިޢލީްމ  ަމްޝހުޫރ 

ަހާދަފިއވާ ިޢލީްމ ހުޯދްނަތކިާއ ަޤއީުމ ެލވެލަްގިއ ހިޯދަފިއވާ ހުޯދްނަތކިާއ ިދވިެހްނ ިޢލީްމ 

ގޮުތްނ ހަޯދިއަފިއވާ ހުޯދްނަތށް ިމޮކްނަފަރްންސ ަގިއ ކިުރައށާްދ އިެކ ެސަޝްންސަތކަުގިއ 

ހަުށހެޅިުޅގްެނާދެނއެވެ. ިމޮކްނަފެރްންސގެ މިުހއްމު ާތީރޚަްތއް ިތީރަގިއ އަެވީނއެވެ.

އެބްްސޓެްރކްޓް ހަުށަހަޅްނ ޖޭެހ ާތީރޚް: 15 ޖްޫނ 2022

އެބްްސޓެްރކްޓް ފްާސކާުރ ާތީރޚް: 21 ޖަުލިއ 2022

ެރިޖްސޓޭްރަޝްނ: 04 އަޮގްސޓް 2022

ޮކްނަފަރްންސ ާބއްވާ ާތީރޚް: 23-22 އަޮގްސުޓ 2022

ިމ ޮކްނަފެރްންސަގިއ ިއިގޭރިސ، ިދވިެހ ުނަވަތ ަޢަރިބ ަބހްުނ ޭޕަޕުރ ހަުށހެޅެޭނއެވެ. 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓައީކ ިދާރާސކުުރަމށް ޚާއަްޞ ަސމުާލަކމެއީްދގްެނ ަފްނީނ 

ިޢލީްމ ިދާރާސަތއް ިއުތުރކުުރަމށް ަމަސއަްކތް ކަުރމްުނާދ ުޔިނަވރިސީޓައަކށްވުމާއެކު، 

ިމ ޮކްނަފެރްނަސީކ ުޔިނަވރިސީޓައާށިއ ިދވިެހާރއްޖަެއށް މިުހްނމު ިޢލީްމ ިދާރާސަތކުގެ 

ަމޢުލޫމާާތިއ ަތޖިުރާބ ިހއާްސކެުރޭވެނ ޚާއަްޞ ޮކްނަފެރްނަސަކށްވެގްެނާދެނއެވެ.

“teveli bwainwlcAwqcvWmI mwhWsinctW 2202” 

aogwscTc mwhu bEacvumwSc nincmwaifi


