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ުކުޅުދްއުފށީ ކެމަްޕްސގެ ަމުޢޫލމާާތިއ ަޚަބާރިއ ަމުޒމުޫނ

އިޙްސާންތެރިވަމާތޯއެވެ؟އިޙްސާންތެރިވަމާތޯއެވެ؟

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢުމަރު

ޔަޢުލާ  އަބޫ  ރުއްސުންލެއްވި  هللا  މާތް 
ޝައްދާދު ބިން އައުސް ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ. 
ރަސޫލުهللا  ޞަލަވާތްލެއްވި  ސަލާމާއި 
ހަމަކަށަވަރުން  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ގެފާނު 
هللا ވަނީ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އިޙުސާން 
)އެބަހީ،  ލިޔުއްވާފައެވެ  ކަނޑައަޅުއްވާ 
ކުރެވެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކަންތައް 
ކުރުން، ނުވަތަ އިޙުސާންތެރިވުން ވާޖިބު 
އިޙުސާންތެރިވުމަކީ،  ކުރައްވާފައެވެ(. 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަމަ ކޮންމެ 
ކުރާ  ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ކަަމެއްގައިވެސް 
އޮންނަ  ކުރަން  އެކަމެއް  މަސައްކަތުގައި، 
ތިމާގެ  ދެނެގަނެ،  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ 
އެންމެ  ތަންދިން  ޤާބިލިއްޔަތު  ލަޔާޤަތާއި 
ކުރުމަކީ  އެކަމެއް  ފެންވަރެއްގައި  މަތީ 
އަނެކުންނާމެދު  އިޙުސާންތެރިވުމެވެ. 
ކުރުމަކީ  މުޢާމަލާތު  ގޮތްގޮތަށް  ރަނގަޅު 
ތެދުވެރިކަމާއި  އިޙުސާންތެރިކަމެވެ. 
އަމާނާތްތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަން ފަދަ މާތް 
އުޅޭ  އިސްކޮށްގެން  ސިފަތައް  އަޚްލާޤީ 

އުޅުމަކީ އިޙުސާންތެރިކަމެވެ. 

ފަރުދީ  އެންމެންނަކީވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 
ގޮތުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙަވާލުވެފައިވާ 
ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި އިޙުސާންތެރިވާ 
ބަޔަކު ކަމުގައި ވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި 
ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށާއި 

ނުހަނު މަންފާކުރާނެ ކަމެކެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 49 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ 1 ސެޕްޓެމްބަރ 
ގޮތުން،  މި  ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.  ކެމްޕަސްގައި  ކުޅުދުއްފުށީ  ދުވަހު  ވަނަ   2022
އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން ފެށިގެންދިޔައީ އެކަމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސްގައި 
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ  މި  ޙަފްލާއަކުންނެވެ.  ބޭއްވުނު 
ޙަފްލާގައި  ޟާމިރެވެ.  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ރެޖިސްޓްރަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  މެހެމާނު  ޝަރަފުވެރި  ކުރައްވައި  މުޚާޠަބު  ޖަލީސުންނާ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި  އަދި  ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.  ތާރީޚަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދެއްވިއެވެ.  މެސެޖުތަކެއް  ދަރިވަރުންނަށް  މުވައްޒަފުންނަށާއި  މަސައްކަތްކުރައްވާ 
ބަދަލުގައި  ވުމުގެ  ވާންވާނީ ސަނަދުވެރިންނަށް  އަމާޒަކަށް  ދަރިވަރުންގެ  މިގޮތުން، 
ގޮތުގައިވެސް  އެލަމްނައިގެ  އަދި  ހަނދާންކޮށްދެއްވިއެވެ.  ޢިލްމުވެރިންނަށްވުންކަން 
ދެމިތިބުމަށް  ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ބަލައި  ކޮންކަމެއްތޯ  ކޮށްދެވޭނީ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ނަސޭޙަތްތެރިވިއެވެ. 

ހަރީ ުދވަްސ  ހަރީ ުދވަްސ  ވަަނ އަ ވަރިސީޓގެ 4949 ވަަނ އަ ވަރިސީޓގެ ުޔނި ުޔނި
ްށފި ހަގަކޮ ްށފިފާ ހަގަކޮ ފާ
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މީގެ އިތުރުން، ޝަރަފުވެރި މެހެމާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ތެދުވެރިކަމާއެކު  ފަރުވާތެރިވެ،  މަސައްކަތުގައި  މުވައްޒަފުންވެސް 

މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ.  މެނޭޖަރ  ކެމްޕަސް  ކުޅުދުއްފުށީ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި 
މެނޭޖަރުގެ  ދެއްކެވިއެވެ.  ވާހަކަފުޅު  ޢުމަރުވެސް  މުޙައްމަދު 
ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތާރީޚަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. 
އަދި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ތަޢުލީމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ޝުޢޫރު ފައުޅުކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓޫޑަންޓް 
ވާހަކަ  މުޙައްމަދު ޝަހުދާން  ރައީސް  ގޮފީގެ  ގުރުޒު  ޔޫނިއަންގެ 
ދެއްކެވިއެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ކިޔެވުމުގައި އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި 
އަދި  ދާރިސުން  ފަރާތުންނާއި  ކެމްޕަސްގެ  ދިރިއުޅުމުގައި 
ކޯސްކޯޑިނޭޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް 

އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.  

އަހަރީދުވަހަށް  ވަނަ   49 ދިޔައީ،  ނިމިގެން  ރަސްމިއްޔާތު 
ނަންބަރު  މި  ފެޅުމުންނެވެ.  ކޭކު  ހަދާފައިވާ  ޚާއްސަކޮށްގެން 
ފުރިހަމަކޮށްދެއްވީ ޝަރަފުވެރިމެހެމާނެވެ. އޭގެ ފަހުން، ޙަފްލާގައި 
ކޭކަށް  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  އެންމެހާ  ބައިވެރިވި 

އިންސާފުކުރިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ  އިތުރުން،  ރަސްމިއްޔާތުގެ  ބޭއްވުނު  ހެނދުނު 
އެދުވަހު  ޚާއްސަކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ކެމްޕަސްގެ 
މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ބޭއްވުނެވެ. އޮރެންޖް ގާޑެން ރެސްޓޯރެންޓްގައި 
ބޭއްވުނު މި ފަރިއްކޮޅުގައި ރެޖިސްޓްރަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ފަހު ހަރަކާތެއްގެ 
ގޮތުން، 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5 ކުން 
6 އަކަށް، ކެމްޕަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި 
މެޗެއް  ފުޓްސަލް  އެކުވެރިކަމުގެ  ދެމެދު  ޓީމެއްގެ  ދަރިވަރުންގެ 
ކުޅެވުނެވެ. ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗް، 6-4 
މެޗުގައި  މި  ޓީމެވެ.  ދަރިވަރުންގެ  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  އިން 
މުވައްޒަފުންގެ ޓީމުގައި ރެޖިސްޓްރަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
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ަފާށ  ެޖެހްނ  ުކަލ  ަހީޤީޤ  ިކެޔުވުމެގ  ަތުޢީލަމީކ  ުޔިނަވރިސީޓ 
ެއިކ  ުދިނޭޔެގ  ިދެވިހާރްއެޖާއިއ  ިމީއ  ައިދ  ަހުރަފެތެކެވ.  ުމިހްއުމ 
ާސަނީވ  ަހުރަފެތެކެވ.  ަތުޢީލީމ  ަމްޤޫބުލެވަފިއާވ  ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ 
ެގަނުއްނ  ެގްނަނ  ިނުމަމަކްށ  ަމްރަހާލ  ިކެޔުވުމެގ  ަތުޢީލާމެއުކ 
ަމުޑަމުޑްނ ާމީޒައްށ ަބަދުލުވުމެގ ޮކުޅަމިތ ެފްނަންނ ިމައުދ ަވީނ 
ަކެމްއަކަމްށ  ުމިހްއުމ  ަތުޢީލަމީކ  ަމުރަހާލެގ  ިމ  ައިދ  ަފާށަފެއެވ. 
ަގޫބުލުކާރ ީމުހްނެގ ައަދުދ ިއުތުރަވުމްނާދަކީމ ުއާފުކުރްނ ަޙްއުގ 
ާހިސްލުކާރ  ަތުޢީލުމ  ައާދުކަރުމްނ  ަވީޒާފ  ިމޮގުތްނ  ަކެމެކެވ. 

ަފާރްތަތްއ ުއެފެދްނ ަފާށަފިއާވަކީމ ުއްނީމީދ ެހޮޔ ަބަދެލެކެވ.

ެފިށެގްނ  ަމުރަހާލިއްނ  ަތުޢީލީމ  ްޕީރްސޫކުލ  ިދެވިހާރްއެޖައީކ 
ުފަރަތަމ ިޑްގީރާއ ަހަމައްށ ިހޭލ ިކެޔުވުމެގ ުފުރަސުތ ަފިހެވަފިއާވ 
ަރުށަގިއ  ައިމްއަލ  ަޙްއުގަކެމެވ.  ުޝުކުރެވިރުވްނ  ަޤުއެމްއަކީމ 
ައާޅުލުމެގ ަޝަރްފ  ޮތިފ  ިޑްގީރ  ާހިސްލޮކްށ،  ަތުޢީލުމ  ުހެރެގްނ 
ޯހުދުމެގ ުފުރަސުތ ިދެވިހްނަންށ ަފިހެވަފިއާވިއުރ، ިމ ުފުރަސުތެގ 
ިހަފުމްނ  ަފާރްތަތުކްނ  ަބެއްއ  ޮގުތަގިއ  ެއެދޭވ  ެއްނެމ  ޭބުންނ 
ުޔިނަވރިސީޓ  ެޖެހެއެވ.  ާފަހަގޮކްށަލްނ  ިހާތަމާއިއެއުކ  ުނާދަކްނ 
ަތުޢީލަމިކ ުދިނެޔައްށ ޯލ ުހުޅުވަމްށ ެއޭޅ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ައިދ 
ުމިހްއުމ ިފަޔަވަޅްށާވިއުރ، ިލިބަފިއާވ ައުގުހިރ ުފުރަސުތެގ ޭބުންނ 
ެސްޓިފެކްޓ  ޫނެނެވ.  ަކެމްއ  ޮކަށެގްނާވެނ  ޫދޮކްށުލަމީކ  ުނޮކްށ 
ުފުރަސުތެވްސ  ިކެޔުވުމެގ  ޕީ.ެއްޗ.ީޑައްށ  ެފިށެގްނ  ެލެވްލިއްނ 
ެދަބްސެވެވްނެންތ  ައިއްސާފާވަކީނ  ައްތޯފާރަފަށްށ  ިދެވިހްނެގ 

ަހީޤަގެތެވ.

ެއިދ  ަވީޒާފަތަކްށ  ިއުތުރެވ،  ާވަދެވިރަކްނ  ާބާޒުރަގިއ  ަވީޒާފެގ 
ިމަވީނ  ިދެވިހްނެވްސ  ިމައުދ  ިހާސަބްށ  ަސާލްނަޖަހްނެޖޭހ 

ަނީތާޖައާކެއުކ  ަރނަގުޅ  ެއެހްނަކުމްނ،  ާވިޞުލާވްނަފާށަފެއެވ. 
ިމައުދ  ައްތުއާރަލިއެގްނ  ިންނާމ  ާސަނީވ  ަމީތ  ައިދ  ާސަނީވ 
ިތެބޭވަކްށެނެތެވ. ުޔިނަވރިސީޓަތުކްނ ެއިކ ެއުކ ެސްޓިފެކްޓަތްއ 
ަވީޒާފެގ  ިއުތުރަވުމްނާދިއުރ  ައަދުދ  ަދިރަވުރްނެގ  ާހިސްލުކާރ 
ާބާޒުރ ަކިއިރ ުމްސަތުގަބެލްއަގިއ ައިދ ިމައްށުވެރެވްސ ާވަދެވިރ 
ާވެނަކީމ ަޝްއެކްއ ޮއްތ ަކެމްއ ޫނެނެވ. ަކްނިމެހްނ ޮއްތިއުރ، ައިދ 
ަކަމަކްށެވްސ  ުކަރްނެޖޭހ  ަވީޒާފައަކްށަޓަކިއ  ަހަމެއަކިނ  ިކެޔުވަމީކ 
ުނާވިއުރ، ުމްސަތުގަބުލ ުކަރާހެނ ީރިތ ަމްނަޒެރްއ ޮހުވަމްށ ެއްނެމ 
ުމިހްއުމ  ުނަހުނ  ަކނަޑެއުޅަމީކ  ުޔިނަވރިސީޓެއްއ  ެއަކީށެގްނާވ 

ަކެމެވ.

ޮއްތ  ިނުމެމްއ  ިކެޔުވަމީކ  ޮގުތަގިއ  ެންތ  ަޝްއެކްއ  ެއްއެވްސ 
ަކެމްއ ޫނެނެވ. ަމްނަމެގ ުއނުގްނ ެފިށެގްނ ަކްށަވަޅްށ ާދްނޭދްނ 
ަވުމްނާދިއުރ،  ަހީގަގަތްށ  ިމައުދ  ުބުންނ  ުބާނ  ިކަޔާވޭށ 
ިމަދީނ  ަބަޔުކ  ިގަނ  ެންތަކްނެވްސ  ުއުމެރްއ  ަވިކ  ިކެޔުވަމްށ 
ުނާލ  ަތުޢީލާމ  ުޔިނަވރިސީޓ  ަދްއަކުމްނެނެވ.  ެހްއާކެއުކ 
ަދިރަވުރްނެގ  ިންނާމ  ްސޫކުލ  ެންތިއުރ  ިހްނެދިމެލެވްނ  ިމާހުރ 
ެއިކ  ެޖްއުސަމީކ  ޯލިބ  ަތުޢީލަމްށ  ަމުރަހާލެގ  ިމ  ިހްތަތުކަގިއ 
ެފްނަވުރަގިއ ުކަރްނެޖޭހ ުމިހްނުމ ަމަސްއަކެތެކެވ. ަވީޒާފެގ ާބާޒަރްށ 
ެއްނެމ ާޤިބްލ ަފާރްތ ޮހުވަމްށަޓަކެއެވ. ިލިބަފިއާވ ަފިހ ުފުރަސުތެގ 
ޭބުންނ ެއްނެމ ެއެދޭވ ޮގުތަގިއ ިހުފަމްށަޓަކެއެވ. ަތުޢީލީމ ާޤިބުލ 
ުއާފެވިރ  ާމަދާމެގ  ައާދިއ  ިމ  ުކުރަމްށަޓަކެއެވ.  ިބާނ  ީޖެލްއ 
ަކަމްށަޓަކެއެވ. ިދެވިހާރްއޭޖެގ ުމްސަތުޤަބުލެގ ޮބުޑަމްނަޒުރެގ ުކަލ 
ަގަދުކުރަމްށަޓަކެއެވ. ެއްނެމްނ ެއްއާބެރްއާލ، ެއްއ ޫރެޙްއަގިއ ެއްއ 
ައަޑުކްނ ުޔިނަވރިސީޓ ަތުޢީލަމްށ ާއނެއޭކ ުބަނާމ ިހނާގެށެވ. 

ުޔނިވަރިސީޓ ތަުޢލީމަްށ ާއނއެކޭ ުބަނާމ ހިނާގެށވެ.ުޔނިވަރިސީޓ ތަުޢލީމަްށ ާއނއެކޭ ުބަނާމ ހިނާގެށވެ.

ައާމީނ ަޢްބުދްއަލީޠްފ



4 Sep 2022 - Fehuru

އިފި ަޝްނ ާބއްވަ ްނޓޭ އެ ރި ގެ އޮ އިފިެދވަަނ ާޓމު ަޝްނ ާބއްވަ ްނޓޭ އެ ރި ގެ އޮ ެދވަަނ ާޓމު

ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަގުދެއްކުމުގެ 
ގޮތުން ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބައްދަލުވުން 13 އޮގަސްޓް 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ޓާމު ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަލަށް ފަށާ 6 ކޯހެއްގެ ޖުމްލަ 70 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު 
ދެއްވުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯހާއި  ދަރިވަރުންނަށް  އަދި  ޢުމަރެވެ.  މުޙައްމަދު  ޑރ.  މެނޭޖަރ  ކެމްޕަސް  ދެއްވީ 
އިތުރުން،  މީގެ  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  ކުލާސްރޫމްތަކުގައި  ވަކިވަކި  ދަރިވަރުންނާއި  ދާރިސުން  ކޯސްކޯޑިނޭޓަރުންނާއި 
ރަޖިސްޓަރީވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެކަމާ ގުޅޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ދަރިވަރުންގެ 
ދަރިވަރުންނާއި  އިބްރާހީމް  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ސެކްޝަނުން،  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާއި 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މި ހިނގާ އޮގަސްޓް މަހު ފެށުނު ދެވަނަ ޓާމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަލަށް 6 ކޯހެއް ފެށިފައިވެއެވެ. އެއީ ބެޗްލަރ 
އިން  ޑިޕްލޮމާ  ނާރސިންގ،  އިން  ސެޓިފިކެޓް  އެޑްވާންޑް  ނާރސިންގ،  ޑިޕްލޮމާއިން  އެޑްވާންސްޑް  ނާރސިންގ،  އޮފް 
ޢަރަބިކް ލޭންގްވިޖް، އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން، އަދި ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރޯޓެކްނިކަލް ޓެކްނޮލޮޖީ 
އެވެ. އަލަށް ފެށުނު ކޯސްތަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މިވަގުތު އެކި ފެކަލްޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ 20 ކޯސް ކުރިޔަށް 

އެބަދެއެވެ.      
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މްޕަހުްނ ފޮތް  ުދއްފުށީ ކެ ޒަްށ ުކޅު މީ މަުރކަ މްޕަހުްނ ފޮތް ހދ. އަތޮޅު ތަުޢލީ ުދއްފުށީ ކެ ޒަްށ ުކޅު މީ މަުރކަ ހދ. އަތޮޅު ތަުޢލީ

ްށފި ާޔ ކޮ ްށފިހަދި ާޔ ކޮ ހަދި
8 ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ހިންގާ 
ފޮތް  ސްކޫލަށް  އެ  މުވައްޒަފުން  ކެމްޕަހުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެމް.އެން.ޔޫ  ބައިވެރިވެ،  ޙަރަކާތުގައި  ކުރުމުގެ  ހަދިޔާ  ފޮތް 
ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ކެމްޕަހުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ، ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފޮތް ހިމެނޭ ގޮތުން 
ޖުމްލަ 80 ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. ފޮތް ހަދިޔާކުރުން އޮތީ، އެކަމަށްޓަކައި ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަޒުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އެސެމްބްލީގައެވެ. ކެމްޕަހުގެ ފަރާތުން ފޮތް ޙަވާލުކުރެއްވީ، 
ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސްގެ މެނޭޖަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢުމަރެވެ. ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ފޮތްތަކާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެ 

ސްކޫލުގެ ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލެވެ. 
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އްލަ  މި ްށ ުވމަީކ އަ އްލަ ަޝހުާދްނ: ަނުރހަކަ މި ްށ ުވމަީކ އަ ަޝހުާދްނ: ަނުރހަކަ
މަކަްށ ހަާދ! ްނމު މަކަްށ ހަާދ!ނި ްނމު ނި

ރ. އިނގުރައިދޫއަށް އުފަން، މުޙައްމަދު ޝަހުދާން )24( އަކީ، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ނަރުސްކަން ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. ނާރސިންގ ކޯހުގެ އެޑްވާންސްޑް 

ސެޓްފިކެޓްއާއި އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ނިންމާ، ޝަހުދާން މިހާރު ކިޔަވަމުން ދަނީ، ބެޗްލަރ އޮފް ނާރސިންގ ކޯހުގައެވެ. 

2016 ވަނަ އަހަރު ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޖީސީއީ އޭލެވެލް ހެދުމަށްފަހު، 500 ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގި ޓިވެޓް 

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނާރސިންގ ކޯހެއް ހަދަން ފެށިނަމަވެސް، އެއީ އޮންލައިންކޮށް ގެންދާ ކޯހަކަށްވާތީ، އެކޯސް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެމް.

އެން.ޔޫއާ ގުޅުނީ، ނަރުސްކަމަކީ ފިރިހެން ކުދިން ކިޔަވަން ރަނގަޅު ދާއިރާއެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީއެވެ. ނަމަވެސް، ނަރުސްކަމަށް 

ޝަހުދާން ޝައުޤުވެރިވި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ އޭނާގެ ލޮބުވެތި މަންމައެވެ. ”މަންމަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިއްޙީ އެހީތެރިއެއް 

ގޮތުން. މަންމަ ކުރާ މަސައްކަތާ މަންމައަށް މީހުންކުރާ ރެސްޕެކްޓް ފެނިފަ ކުޑައިރުންސުރެވެސް ހިތަށް އަރާ ސިއްޙީ ދާއިރާގައި 

މަސައްކަތްކުރަން...ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވީ އެކަމަކީ ވަރަށް ބުރަ ކަމެކޭ ހިތާ. އެކަމަކު އަސްލު ނަރުސްކަމަކީ ވަކި ލުއި ކަމެއް ނޫން. 

އެއްގޮތަކުން ބަލާނަމަ، މާ ބުރަކަމެއް“ ޝަހުދާން ކިޔައިދިނެވެ. ޝަހުދާން ދެކޭ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ނަރުހަކަށް ވެވޭނީ އެންމެނަށްވެސް 

ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙު ހުރެގެންނެވެ. އަނެކުންނަށް ރުޅިވެރި މޫނު ނުދައްކައި ކެތްތެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރެވިގެންނެވެ.

ަނމާޫނ ަދިރަވުރ
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އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަންގެ ގުރުޒު ގޮފީގެ ރައީސްކަންވެސް ކުރަމުން އަންނަ ޝަހުދާން ދެކޭ ގޮތުގައި ނަރުސްކަމަށް ކުރިމަތި 

ލާންވާނީ އެކަމަށް އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެންނެވެ. ސަބަބަކީ، އެއީ ބުރަކޮށް ގިނަ ވަގުތު ޑިޔުޓީ އަދާކުރަންޖެހޭ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

ދާއިރާއަކަށްވާކަމެވެ. އަދި، އެ ޚިދުމަތް ގުޅެނީ، މީހުންގެ ސިއްޙަތާއެވެ.  ”މިދާއިރާ )ނާސިނގް( އަކީ މީހަކު ބުނެގެން ވަންނަ 

ދާއިރާއަކަށް ނުހަދާ. އަމިއްލައަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ ކަމަކަށް ހަދާ. ނަރުހަކަށް ވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމުމަކަށް ހަދާ“ ނަރުސްކަމަށް އަލަށް 

ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ނަސޭޙަތުގެ ގޮތުން ޝަހުދާން ބުންޏެވެ. 

ކިޔަވައިދެއްވާ  އޭނާއަށް  ލިބިފައިވަނީ،  ހިތްވަރެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އޭނާއަށް  މިހާތަނަށް  ކިޔެވުމުގައި  ނަރުސްކަން  ފިޔަވައި،  މަންމަ 

ދާރިސުންނާއި ކޯސްކޯޑިނޭޓަރުންގެ އިތުރުން، ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުންނެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ  ކެމްޕަހުގެ  އަންނައިރު،  ހޭދަކުރަމުން  ދުވަސްތައް  ކިޔެވުމުގެ  ގައި  ދަނާލު“  ”އްދުރުކަލޭފާނު  ކެމްޕަހުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 

އެދެނީ  ކެމްޕަހުން  ކުޅުދުއްފުށީ  ފާހަގަކުރިއެވެ.  ޝަހުދާން  ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު  އެކުވެރިކަންވެސް  އެހީތެރިކަމާއި  ލިބޭ  ފަރާތުން 

ޝަހުދާނަށް އޭނާ ކިޔަވާ ރޮނގުން ކާމިޔާބީއާއި ފާގަތިކަމެވެ. 


