
ގަލަންދާނު

އަދަދު: 14 | ފެބުރުވަރީ 2022

ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް

ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް

ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ކެމްޕަހަކީ،  ކުޅުދުއްފުށީ 
ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ 
މަޤްޞަދުގައި  ފުޅާކުރުމުގެ  ސަރަޙައްދަށް 
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެސަރަޙައްދުގައި 
އެ  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއިން 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެކެވެ. މިއީ ދިގު ތާރީޚެއް 
ފެށުމަކީ،  ކެމްޕަހުގެ  މި  ކެމްޕަހެކެވެ.  އޮތް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ފަންނީ 
ފުޅާކުރުމުގެ  ތަމްރީނު  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 
ވޮކޭޝަނަލް  ޔޫތް  »ރޫރަލް  މަޤްޞަދުގައި 
 7 ނަމުގައި  ސެންޓަރު«ގެ  ޓްރެއިނިންގ 
މާރިޗް 1987 ގައި ޤާއިމުކުރި ސެންޓަރެވެ. 
ކިޔަވައިދެވެމުން  ފުރަތަމަ  ސެންޓަރުގައި  މި 
ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  އިންޖީނު  ދިޔައީ 
ވަނަ   2000 ނަމަވެސް،  ކޯސްތަކެވެ. 
އަހަރުގައި އައު ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވި އަދި 
2003 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް 
ގޮތުގައި  ކެމްޕަހެއްގެ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ 
ކުޅުދުއްފުށީ  ފަހުން،  ދިޔަ  ހަމަޖެހިގެން 

ދާއިރާއަކުން  އެތައް  ތަފާތު  ކެމްޕަހުގައި 
ހޯދުމުގެ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ 
ގޮސްފައިވެއެވެ.  ތަނަވަސްވެގެން  ފުރުޞަތު 
އިލެކްޓްރޯނިކްސް  އިންޖިނިއަރިންގއާއި 
އިތުރުން،  ކޯސްތަކުގެ  ތަފާތު  ދާއިރާގެ 
ގިނަ  މުހިންމު  ބޭނުންވާނެ  ޤައުމަށް 
ފުރުޞަތު  ހެދުމުގެ  ކޯސްތައް  ދާއިރާތަކަކުން 
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  މިކެމްޕަހުގައި  މިހާރު 
ކޯސްތަކުން  ބައެއް  ތެރެއިން  މީގެ 
ޑިގްރީގެ  މާސްޓާރސް  ތިބެގެން  ރަށުގައި 
ސަރަޙައްދުގެ  އޮތްކަމީ،  ކިޔެވެން  ފެންވަރަށް 
ރަނުގެ  އޮތް  ލިބިފައި  ދަރިވަރުންނަށް 
ފެންވަރުގެ  ޒަމާނީ  އަދި  ފުރުޞަތެކެވެ. 
އިންޖިނިއަރިންގ ވާރކްޝޮޕަކާއި ނާރސިންގ 
އަދި  ކޮމްޕިޔުޓަރ  އިތުރުން،  އާޓްލެބެއްގެ 
ލައިބްރަރީއަކާއި  ލެބަކާއި  ސައިންސް 
ދަނާލެއްގެ  އަދި  އޮޑިޓޯރިއަމްއަކާއި 
ތިބެގެން  ތެރޭގައި  ކެމްޕަހުގެ  ޚިދުމަތްވެސް 
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ވަނީ  އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ 

ލިޔުނީ: ޑރ. އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް )ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ(

                                
ހުރަސްތަކާއި  އިމްތިޙާންތަކާއި،  ދިރިއުޅުމުގައި 
މާޔޫސްނުވެ  ކުރިމަތިވާއިރު  ގޮންޖެހުންތަކާއި  އަދި 
ހިއްވަރު  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  އަޒުމަކާއެކު  އައު 
ކުރާ  ބައްޓަން  ވިސްނުން  ތިމާގެ  ލިބިގެންދަނީ 
އުނގެނުމާއި  ދިރާސާތަކުންދައްކައެވެ.  ގޮތުންކަމަށް 
ސިކުނޑިއަކުން  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  އުނގަންނައިދިނުމުގައި 
ވިސްނުމާއި ފިކުރު ބައްޓަން ކުރުމަކީ ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

މަސައްކަތް  ހިއްމަތާއެކު  ފަދައިން  ހަރުބަހެއްގައިވާ  އިހުގެ 

ހިއްވަރާ  ބޭނުންވަނީ  ވާނެއެވެ.  ކާމިޔާބު  މީހަކަށް  ކުރާ 
ވިސްނާ  ސިކުނޑިއަކުން  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ޢަޒުމާއެކު 
ދިރިއުޅުމުގައި ތިމާއަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމާ، އީޖާބީގޮތުން 
ތިމާއަށް  އެހެނީ  އަށަގެންނެވުމެވެ.  އާދަ  ކުރިމަތިލުމުގެ 
ލިބިފައިވާ ތޫނުފިލިކަމަކީ ހިއްމަތާ މިންނަތާއެކު މަސައްކަތް 
ކުރިއަށް  ތަކުގައި  ތަފާތު ފަންނު  ކުރުމުން، އުނގެނުމާއި 
އަށަގަންނަން  ކިބައިގާ  ތިމާގެ  ޤާބިލްކަން  ދިއުމުގެ 
ނަފުސަށް  އަމިއްލަ  ދެކޭށެވެ.  ކަމެއްކަމަށް  މަގުފަހިވާނެ  
ހެޔޮ އެދޭފަދައިން، އަނެކާގެ އަމިއްލަ ބުއްދި ރަގަނޅުގޮތުގައި 
ދޭށެވެ.  ކޮށައި  މަގު  ހިއްވަރުދީ  ބޭނުންކުރުމަށް، 
ފިކުރުކުރަން  ވިސްނާ  ސިކުނޑިއަކުން  ލައްޕާލެވިފައިވާ 
ލިބިފައިވާ  ތިމާއަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭނީ  އާދަވެއްޖެނަމަ، 
ތަފާތު  ދަސްވުމާއި  ކަންކަން  އުނގެނި  ތޫނުފިލިކަމުން 
ފަންނުތަކުގައި ތިމާއަށް ކުރިއަށްދެވޭނީ ތިމާގެ ޤާބިލްކަން ހުރި  
މިންވަރަކުންކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ވިސްނާނަމަ ދިރިއުޅުމުގައި 
ކުރިއަށްދާން އަދި އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން ކަންތައްތަކާ 

ވާނެއެވެ. ވެސް  މާޔޫސްވާގޮތް  ޖެހިލުންވެ  ކުރިމަތިލާން 
ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ގިނަކަންތައްތަކާއި  ދިރިއުޅުމުގެ 
އަދި  އުނގެނުމާއި  މީހުންވެސް،  ވިސްނާ  ސިކުނޑިއަކުން 
އުނގަންނާ ދިނުމުގައި، ޚާއްޞަކޮށް ހިސާބުފަދަ މާއްދާތަކާއި 
ވިސްނާކަން  ސިކުނޑިއަކުން  ލައްޕާލެވިފައިވާ  ދޭތެރޭ، 
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިވިސްނުން ބަދަލުކުރެވޭނީ އުނގެނުން 
އަދި އުނގަންނައިދިނުން އަސްލު ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުވައިގެން 
ބައްޓަންކޮށްގެންނެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ 
ލިބޭ  ދިރިއުޅުމުގައި  ބޭނުންކޮށްގެން  ހެޔޮގޮތުގައި  ބުއްދި 
ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކުން ޢިބްރަތް ލިބިގަނެ ކުރާ އުއްމީދުތަކަށް 
ދިރުން ހޯދުމަށް އައު އަޒުމަކާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. 
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވާ ހުރިހާ 
ސިކުނޑިއަކުން  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ދަރިވަރުންނަކީވެސް 
ފިކުރުކުރާ،  ވިސްނާ  ދޭތެރޭ  ކަންކަމާ  އަމިއްލަޔަށް 
ޤައުމު  ލޮބުވެތި  މި  ވިސްނާ،  ދޭތެރޭގައި  އަނެކުންނާ 
ވުމެވެ.  ދަރިންތަކަކަށް  ޚިދުމަތްތެރި  ކުރާނެ  ބިނާ 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން

ޒަމީލާ އަޙުމަދު

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

އަންނަ މަހުގެ ވާރކްޮޝޕް 
ފުރުޞަތުތައް

ހިންގާ  އައު  ގޮފިތަކުގެ  )އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ(ގެ  ޔޫނިއަން  ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.  އިފްތިދާޙް   2022 ފެބުރުވަރީ   19 ޝަރީފް  މުޙައްމަދު  ޑރ.  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ކޮމެޓީ 

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ.

''އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ތިމާވެއްޓަށް 
ޯލބި ކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރަން 
ދަސްޮކށް ދިނުމަކީ ޤައުމުގެ ފެހިކަން އަންނަން 

ޮއތް ޖީލުތަކަށް ޯފރުޮކށްދެވޭނެ ޮގތް''
- ޒަމީލާ އަޙުމަދު

އިންސްޓިޓިއުފް އޮފް ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން )އައި.
ޓީޗިން  ޕްރައިމަރީ  ފުރިހަމަކުރެވުނު  ޓީ.އީ.(ގައި 
ކޯސް ވެގެންދިޔައީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ތައްޔާރުވާން 
ލިބުނު ވަރަށް މުހިންމު އަދި ހަރުދަނާ ތަމްރީނެއް 
ކުރައްވައެވެ.  ގަބޫލު  އަހުމަދު  ޒަމީލާ  ކަމަށް 
1991 ވަނަ އަހަރު އައި.ޓީ.އީ.ގައި  ޓީޗަރުން 
ޒަމް  ފުރުޞަތު  ލިބިލެއްވި  ކުރަން  ތަމްރީނު 
ވުމަށް  ތަރައްގީ  ކުރިއެރުމާއި  ކުރައްވަނީ  ސިފަ 
މިގޮތުން،  ކަމަށެވެ.  ފުރުސަތެއް  ރަނުގެ  ލިބުނު 
ފުރުޞަތުތަކުން  ލިބިލެއްވި  އައި.ޓީ.އީ.ގައި 
ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ކެރުންތެރިކަމާއި  ޒަމްގެ 
ބަދަލުތައް  ހެޔޮ  އައި  އާދަތަކަށް  ވައްޓަފާޅިއާއި 
މަސައްކަތްތަކުންވެސް  ކުރައްވާ  ޒަމް  މިއަދު 
އަކީ  އައި.ޓީ.އީ  ''އޭރުގެ  ފެންނަމުންނެވެ.  ދަނީ 
ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބިންގާ އެޅުމާއި ބައްޓަންކުރުމާ 
ފަރުމާކުރުމުގެ  ކުރިއެރުންތައް  މިފެންނަ  މިހާރު 
މުވައްޒަފުންނަކީ  ގެ  އައި.ޓީ.އީ.  ބާނީ.  އަސްލު 
ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއި އެކުވެރިކަމާއި މަސައްކަތަށް 
ގަދައަޅާ  ގެނައުމަށް  ތަރައްގީ  ލޯބިކުރުމާއި 
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދެވަނައެއް ނެތްފަދަ ލާމަސީލު 
މިޓީމުގެ  ޓީމެއް.  ދައްކުވަައިދިން  މިސާލެއް 

މަސައްކަތްކުރުންވީ  ގޮތުގައި  ހިއްސާއެއްގެ 
ލިބުނު  އަރަން  ކުރި  ގޮތުގައި  ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ 
ލިބިލެއްވި  ތަޖުރިބާ.''  ފަޚުރުވެރިވާ  އެންމެ 
ތަޖުރިބާއަށް އަލި އަޅުވާލަމުން ޒަމް ވިދާޅުވިއެވެ. 
2005 ގައި ޒަމްގެ މަސައްކަތް ލިވް އެންޑް ލާރން 
)ބައިނަލް  އެޑިއުކޭޝަން  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 
ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  އިން  ޖަމްއިއްޔާ(  އަގްވާމީ 
މަޝްރޫޢެއްގައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެޑިއުކޭޓަރ 
އެއްގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުން ތަފާތު 
ނިޔަތުގައި  ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުމުގެ  ދާއިރާއަކަށް 
ވަޒީފާ ބަދަލު ކޮށްލެއްވިއެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 
ގޮތުގައި  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  އެޑިއުކޭޝަން 
މެނޭޖްކުރުމުގައި  ކުރުމާ  ކޯޑިނޭޓް  ޕްރޮޖެކްޓް 
މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރު  އުޅުއްވުމަށްފަހު 
ގެންދަނީ ލިވް އެންޑް ލާރން މޯލްޑިވްސް އޮފީހުގެ 
ތިމާވެށި  މަޤާމުގައެވެ.  މެނޭޖަރުގެ  ކަންޓްރީ 
ދާއިރާއިން  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމާ 
އެކުލަވާލުމުގައިވެސް  ރިޕޯޓު  ފޮތްތަކާއި  ތަފާތު 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ޒަމްވަނީ 
އަގުހުރި  ކުރައްވާ  ޒަމް  ކުރުމަށް  ބިނާ  ޤައުމު 
މަސައްކަތްތަކުގައި މާތްهللا ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ.

3 މާރިޗު -  -  ޓިއުޝަންފީ އަދި ޔުނިއަން 
ފީ ދައްކަން އޮތް ފަހު ތާރީހް

24 މާރިޗު -  އެކަޑަމިކް ޕެނެލްޓީ އަކާ ނުލާ 
މާއްދާ ދޫކޮށްލެވޭ  ފަހު ތާރީހް

26 - 27 މާރިޗު - ދަސްވެނިވުން

ޅަފަތުގައި މާދަރީ ބަހަށް އަހުލުވެރިވާ ކުދިންގެ ވިސްނުން ތޫނުވެ، ދެވަނަ ބަހެއް ދަސްކުރަން އެފަދަ ކުދީންނަށް ފަސޭހަވެސްވޭ  - މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން


