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ުދަވަހށް  ަވަނ   2022 މިާރޗް   27 ިއްނ   2022 މިާރޗް   26

ުޔިނަވރިސީޓގެ 2021 ަވަނ ައަހުރގެ 2 ަވަނ ާޓމަްގިއ ަދްސވިެނިވ 

ާބއަްވިއިފއެވެ.  ަރްސިމއާްޔުތަތއް  ަދްސވިެނވުމުގެ  ަދިރަވުރްނގެ 

ަދްނަފިޅައަކށް  ަހަތުރ  ާބއްވަާފިއަވީނ  ަރްސިމއާްޔުތަތއް  ިމ 

ަފަހުރ  ިމ  ަމުރަކޒަުގއެވެ.  ިއާދީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަބހަާލިއގްެނ 

ޖުމަުލ 457 ަދިރަވުރްނ ަދްސވިެނިވއެވެ. 

އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ަދްނަފިޅ  ފަުރަތަމ 

ިމ  ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ަދްސވިެނިވ  ކްޯސަތކްުނ  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ 

 118 ކަޯހކްުނ   11 އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ަދްނަފީޅަގިއ 

ަދިރަވަރކު ަދްސވިެނިވއެވެ. ީމގެ ެތޭރަގިއ ިހމެެނީނ 106 ައްނހްެނ 

ައިދ 12 ިފިރހްެނ ަދިރަވުރްނެނވެ. ިމ ަދްނަފިޅ ަޝަރފުވުެރޮކށެްދއީްވ 

ަތޢީުލީމ ާދިއާރައށް ައގުހިުރ ިގަނ ިޚުދަމތަްތކެއް ޮކށެްދއްވަާފިއވާ 

ައލްފިާޟލް ަޢބުްދލް ަޙީމުދ ަޢބުްދލް ަޙީކމެވެ. 

ަޝީރޢާ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ަދްނަފިޅ  ެދަވަނ 

ަސިއްންސ  އްެނިޖިނައިރްނގ،  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ައިދ  ލޯ  އްެނޑް 

ެޓކޮްނޮލީޖގެ ކްޯސަތކްުނ ަދްސވިެނިވ ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  އްެނޑް 

3 ކަޯހކްުނ  ިމ ަދްނަފިޅަގިއ ފަެކލީްޓ އޮފް ަޝީރޢާ އްެނޑް ލޯގެ 

68 ަދިރަވުރްނާނިއ ފަެކލީްޓ އޮފް އްެނިޖިނައިރްނގ، ަސިއްންސ 

އްެނޑް ެޓކޮްނޮލީޖގެ 8 ކަޯހކްުނ 39 ަދިރަވުރްނ ަދްސވިެނިވއެވެ. 

ިފިރހްެނ   29 ައިދ  ައްނހްެނ   78 ިހމެެނީނ  ެތޭރަގިއ  ީމގެ 

ކީުރގެ  ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ  ަދްނަފިޅ  ިމ  ަދިރަވުރްނެނވެ. 

ޕޮްރެސިކއަުޓރ ޖަެނަރލް ައލްއްުސާތޛް ައޙަްމުދ މިުޢއްޒުއެވެ.  

ިތްނަވަނ ަދްނަފިޅ ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ 

ަސިއްނަސްސ، ްސކޫލް އޮފް ާނރިސްނގ ައިދ ފަެކލީްޓ އޮފް 

ިމ  ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ަދްސވިެނިވ  ކްޯސަތކްުނ  އާޓްްސގެ 

ަދްނަފީޅަގިއ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސގެ 4 ކަޯހކްުނ 

ކަޯހކްުނ   2 ާނރިސްނގެ  އޮފް  ްސކޫލް  ަދިރަވުރްނާނިއ   35

ކަޯހކްުނ   4 އާޓްްސގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ައިދ  ަދިރަވުރްނ   64

ެތޭރަގިއ ިހމެެނީނ 108  17 ަދިރަވަރކު ަދްސވިެނިވއެވެ. ީމގެ 

ަދްނަފިޅ  ިމ  ަދިރަވުރްނެނވެ.  ިފިރހްެނ   8 ައިދ  ައްނހްެނ 

ޑްެނަޓލް  އްެނޑް  މިެޑަކލް  މޯލިްޑވްްސ  ޮކށެްދއީްވ  ަޝަރފުވިެރ 

ަކއްުނިސލްގެ ަރީއްސ ކަާނލް ޑރ. ައީލ ާޝިހުދ މަުޙއަްމެދވެ. 

އެމް.އްެނ. ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ަދްނަފިޅ  ަވަނ  ަހަތުރ 

އްެނޑް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ްސކޫލް،  ިބޒަްންސ  ޫޔ 

އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ައިދ  ްސަޓީޑޒް  ޫޓިރަޒމް 

ަދްނަފީޅަގިއ  ިމ  ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ަދްސވިެނިވ  ކްޯސަތކްުނ 

ަދިރަވުރްނާނިއ   36 ކަޯހކްުނ  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ 

6 ކަޯހކްުނ 72 ަދިރަވުރްނ  އެމް.އްެނ.ޫޔ ިބޒަްންސ ްސކޫލްގެ 

ްސަޓީޑޒް   ޫޓިރަޒމް  އްެނޑް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ައިދ 

ެތޭރަގިއ  ީމގެ  ަދްސވިެނިވއެވެ.  ަދިރަވަރކު   8 ކަޯހކްުނ   2

ިހމެެނީނ 85 ައްނހްެނ ައިދ 32 ިފިރހްެނ ަދިރަވުރްނެނވެ. ިމ 

ަދްނަފިޅ ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ މޯލިްޑވްްސ ަމިނަޓީރ އޮތިޯރީޓގެ 

ަގަވުރަނރ ައލްފިާޟލް ަޢީލ ޙިާޝމެވެ.
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ހުއުްޓޭވެނ  ަކަމީކ  ހިުރހާ  ިދމާވާ  ިދިރއުޅުމަުގިއ 

ަކްނަތއަްތކެއް ޫނެނވެ. ަބިލވްުނ، މީާލ ަދިތވްުނަތއް، ޭދޭދ 

ޭބުންނ ޫންނަނަމވްެސ  ަތަކީކ  ަމއަްސަލ  ގުޅްުނަތކުގެ 

ިދމަާވމްުނ ައްނަނ ަކްނަތއަްތކެވެ. ިމަފަދ ަކްނަތއަްތކިާއ 

ކިުރަމިތ ވުމްުނ މޫާޔްސވެ، ިހތުްނަތަނަވްސވެ، މިޮޅާސުލ 

ަބަދުލަގިއ  ިއުނމުގެ  ިފކުުރކަުރްނ  އަެކމާމުެދ  ަލިއގްެނ 

ިވްސާނ  ިވްސުންނަތއް  ައއު  ަހއުްލޮކށް  ަމއަްސަލަތއް 

ާލްނ  ކިުރަމިތ  ަކްނަތއަްތކިާއ  އެކު  ިހތަްވަރކިާއ  ައއު 

ަހއުްލ  ަމއަްސަލަތއް  ހެއެްޔވެ؟  ޮކްނަކމެއް  ކެުރޭވީނ 

ިކިހެނއް  ކާުރީނ  ަބަދުލ  ަނަޒިރއާްޔުތ  ިތމާގެ  ކަުރްނ 

ހެއެްޔވެ؟

ކަުރްނޖޭެހ  ަޤޫބުލ  ވުމްުނ  ކިުރަމިތ  ަމއަްސަލަތކިާއ 

ަހއުްލކެުރޭވީނ  ފަުރަތަމައށް  އީެއ  ަހީގަގެތއްވެއެވެ. 

ިޚާޔާލިއ  ައެނކާގެ  ަކްނަތއަްކމެވެ.   ާބުރަގިއވާ  ިތމާގެ 

އީެއ  ަކްނަތއަްތކެވެ.  ަދިތ  ކަުރްނ  ަބަދުލ  ިފކަުރީކ 

ަކްނަތއަްތކިާއ  ޫންނީވަމއެވެ.  ަކމެއް  ާބުރަގިއވާ  ިތމާގެ 

ަބަދުލ  ޭބުންނަނަމ  ގޮަތީކ  ިވްސާނ  ިތމާ  ޭދެތޭރަގިއ 

ުނަތަވަނވްެސވެ،  ިހތް  ަކްނަތއަްތކެވެ.  ކެުރޭވެނ 

ަމއަްސަލ  ހުުރމްުނ  ެދިމ  ިޚާޔުލަތކަުގިއ  ުނަރނަގޅު 

ުނަރނަގޅު  ާދެނއެވެ.  ގްޯސވެގްެނ  ަބަދުލ  ަހއުްލވުމުގެ 

ައނިދިރވެ،  ިވްސުންނަތއް  ިވްސުނަމކިާއއެކު  ޮކްނމެ 

ޮބޑު  ަމއަްސަލ  ަބަދުލ  ކުުރމުގެ  ަހއުްލ  ަމއަްސަލ 

ކެުރިވގްެނގޮްސ ައތުްނފާޯރ ަފަށށް ައަރިއގްެނ ާދ ަތްނ 

ފެެނއެވެ. ިހތަްމާރ ުނާލ، ކާުރ ަކްނަތއަްތއް ަކީމާޔުބގެ 

ައޒުމެއަްގިއ  ުނގުޑާ  ަކމުގެ  ގްެނެދޭވެނ  ައއޭްސިރައަކށް 

ާޝިމލްވެ ހުުރަމީކ މިުހްނމަުކމެކެވެ.

ަމއަްސަލއިާއ  ިދމާވީާނ  ައަބުދވްެސ  ަމއަްސަލއެއް 

ިވްސުނމުގެ  ަފާރުތގެ  ެދ  އުޅީޭތއެވެ.  ަފާރެތއް  ެދ  ގުޅޭ 

ިއަރށް  ިދމާވާ  ަމއަްސަލ  އުޅީޭތއެވެ.  ަތކެއް  ަތފުާތ 

އްެނމެ ފަުރަތަމވްެސ ަމއަްސަލިއގެ ައެނއް ަފާރުތަގިއވާ 

ަކްނަތއް  އުޅޭ  ިދމާވެގްެނ  ަދއްކާ  ވަާހކާ  ަފާރތަްތކިާއ 

ކަުރްނޖެހެއެވެ. މުއަާމާލުތ  ަމަސއަްކތް  ަހއުްލ ކެުރޭވތޯ 

ައަދުބ ަތކެއްވްެސ ހެުރއެވެ.  ކުުރމަުގިއ އެކެުލިވގްެނވާ 

އްެނމެ  ެދއްކުމުގެ  ވަާހަކ  ައޑުއެހުމެވެ.  ަކަމީކ  ފަުރަތަމ 

ައޑު  ވަާހަކ  ަދއްކާ  ައެނކާ  ވްާނީވ  ަސަބަބަކށް  ޮބޑު 

ިސނކުިޑައށް  ައެނކާގެ  ިވްސުންނ  ިތމާގެ  އެހަުމެށވެ. 

ައެނކާގެ  ަފަށިއިފަނަމ  ކަުރްނ  ަމަސއަްކތް  ާލޭދްނ 

ައިދ  ކުޑަވެގްެނެދއެވެ.  ަސމުާލަކްނ  ެދޭވ  ިވްސުނަމށް 

ކަުރްނ ައިއ ަކްނަތކިާއ ުދަރށް ގޮްސ ުނަތަނަވްސަކްނ 

ވަާހަކ  ފްެނަންނަފަށއެވެ.  ާދަތްނ  ވެގްެނ  ިއުތުރވާގޮތް 

ައޑީަކވްެސ  ާރގިާއ  ެދކޭެވ  ވަާހަކ  ާދިއުރ  ެދކެވުމްުނ 

ިވްސާނިއގްެނ ހެުރ ޭބުންނ ކަުރްނ ޖޭެހ އެއެްޗކެވެ. ައޑު 

ަފަށިއިފަނަމ ެދކޭެވ ވަާހަކަތއް  ެދކެވްެނ  އުފާުލ ވަާހކާ 

ޭނނޭގ  ވަާހަކއެއް  ުނެދކޭެވ  ެދކޭެވ  ގޮްސ  ޒުވަާބަކށް 

ިހާސަބށްވްެސ ާދަތްނ ޢެާދއެވެ. ޭބުންނ ވެގްެނ އުޅީެނ 

ައެނކަާއށް އެއެްޗއް ުބެނިދުނަމެށވެ. 

ަމއަްސަލއިާއ ގުޅޭ ގޮުތްނ ިވްސެންނ ހިުރ ހިުރހާ ގޮަތަކށް 

ިވްސާނ، ެސލްފް ިރފެްލކަްޝެނއް ހުެދަމށަްފހު، ކިުރަޔށް 

މިުހްނމަުކމެކެވެ.  ާރވުާލަމީކ  ކިުރަމގު  ގޮތަްތކުގެ  ާދެނ 

ަކްނަތއަްތއް  ިހމޭެނ  ޕޭްލްނަގިއ  އެކަުލވެާލވުުނ 

ަޤވިާޢުދްނ  ކަުރމްުނ ގްެނަދްނވެާނއެވެ.  ައިމއަްލައށް 

ަހއުްލ ުނފްެނަނ ަކަމށް ަވްނާޏ އީެހ ހާޯދެށވެ. އެހްެނ 

ިނަކމިެތ  ުނަވަތ  ެދަރަކމެއް  ހުޯދަމީކ  އީެހ  ީމހެއްގެ 

ަކމެއް ޫނެނވެ. އީެހ ައީކ ޮކްނމެ ީމަހކުވްެސ ޭބުންނވާ 

ަވަރށް  ކެެރީނ  ުބަންނ  ޭބުނމޭ  އީެހ  ައިދ  އެއެްޗކެވެ. 

ިހތަްވުރަގަދ ީމހްުނަނެށވެ.

ަމއަްސަލ ަހއުްލ ކުުރަމށް ަފހު ަކްނ މުެދވިެރީވ ީކއްވެތޯ 

މުެދވިެރިވ  ަސަބުބްނ  ިތމާގެ  ިވްސަންނވެާނއެވެ. 

ަކމެއްތޯ ުނަވަތ ޫންނތޯ ެދެނަގްނަންނވެާނއެވެ. ިދމިާވ 

ަކމެއަްނަމ،  މުެދވިެރިވ  ފުުށްނ  ިތމާގެ  ަމއަްސަލަތަކީކ 

ަތކާުރުރ ުނވީާނ ަހަރކާތަްތއް ައިދ ަބްސަމގު ިކިހެނއް 

ަބއަްޓްނ ކީުރމާތޯވްެސ ެދެނަގްނާނެށވެ. ިމ ިވްސުނމްުނ 

ިތމާގެ ކިުރަމގު އުޖާާލވެގްެނ ެދއެވެ. ައމަާޒަކށް ވްާނީވ 

ަތކާުރުރިވަޔ  ަފަހަރށް  ެދަވަނ  ަކްނަތއް  ިހނިގ  އެ 

އުފާވިެރ  ިދިރއުޅަުމީކ  ިތމާގެ  އުޭރްނ  ުނިދުނމެވެ.   

ިވްސާނ  ަފއިްސޮކށް  ޭދެތޭރ  ަކްނަކމާ  ަހާދ  އެއަްޗަކށް 

ީމަހަކށް ވްާނ ަމގަުފިހވެގްެނާދެނއެވެ.

                  -އިާޝާޔ ީލާލ ައޙަްމުދ- 

                   ީޑްނ އޮފް ްސޫޓޑްެނޓްްސ

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުުމުގެ ވިސްނުން

ޚިޔާލު
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ޕޮްރިމްސ ޕޮްރޖެކްޓް ައމާޒުކެުރިވަފިއވާ ިމ ަސަރަޙއުްދގެ ިތްނ ަޤއުމަުގިއ ޕާްލްސިޓކިާއ 

ަތްނީފޒުކުުރމަުގިއ  ިސާޔަސުތަތއް  އެކަުލވެާލިވަފިއވާ  މޭެނޖްކުުރަމށް  ކިުނުބިނ 

ހިުރ ގޮްނޖެހްުނަތކުގެ ަމއަްޗށް އެކަުލވެާލވުުނ ޮޕިލީސ ަކުރާދްސަތށް ިމހުާރަވީނ 

ާޝިއޢު ކެުރިވަފއެވެ. ިމިއްނ ޮކްނމެ ަޤއަުމަކށް އެކުަލވެާލވުުނ ޮޕިލީސ ަކުރާދަހށް، 

ޭޓަބލް  ަރއްުނޑް  ޮޕިލީސ  ަކްނޓީްރ  ިހމޭެނގޮަތށް  ްސޭޓކްހޯލްޑުަރްނ  އަެޤއުމެއްގެ 

މިާރޗް   23 ީމިޓްނގ  ޮޕިލީސ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ިންނަމިއ  ާބއްވާގޮަތށް  ީމިޓްނއެއް 

2022 ަވަނ ުދަވހު ަވީނ މޭާލަގިއ ާބއްވަާފއެވެ. 

ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ،  ަރްސިމއާްޔުތ  ޭބއިްވ  ިއފިްތާތޙުކުުރަމށް  ަބއަްދުލވްުނ  ިމ 

ާރއޭްޖގެ  ަނީޞމެވެ.  ަފިއަސލް  އަޮނަރަބލް  ާނިއުބ،  ޖުމްހިޫރއާްޔގެ  ަރީއުސލް 

ކާުރ  ަސަބުބްނ  އޭގެ  ަދިތަތކިާއ  ހިުރ  މޭެނޖްކުުރމަުގިއ  ކިުނ  ިތމާވެއާްޓިއ 

ައަސާރިއ ެބޭހގޮުތްނ ވަާހަކފުޅު ަދއަްކަވމްުނ ާނިއުބ ަރީއްސ ިވާދޅީުވ ިތމާވީެށގެ 

އެއާްބުރުލމިާއ  ފިުރަހަމ  ަސުރކުާރގެ  ހުޯދަމށް  ަހއުްލަތއް  ީއޖީާދ  ަމއަްސަލަތަކށް 

އީެހެތިރަކްނ ެދއްވެާނަކަމެށވެ. ައިދ ަހަމއެހްެނމެ، ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ިމިންސަޓރ 

އޮފް އްެނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއމެޓް ޭޗްނޖް އްެނޑް ެޓކޯްނޮލީޖ އަޮނަރަބލް އިާމަނުތ 

ަޝއާުނ، އިާއ ްސީރ ަލްނކާ ައިދ ާރއްޖަެއށް ަކޑަައޅަާފިއވާ ޫޔޮރިޕައްނ ޫޔިނައްނ 

ޑިެލޭގަޝްނގެ ހެޑް ހާރ އެކަްސަލްނީސ ިމިސޒް ޖީެނ ޮކޭރއާ ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ 

ަދުށްނ ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ  ަބިއވިެރ ަވޑިައގްެނ ވަާހކުފުޅެުދއްކިެވއެވެ. ިމޕޮްރޖެކްޓްގެ 

ީމިޓްނަގިއ ަކމިާއެބޭހ އީޮފްސަތކްުނާނިއ  ޭބއިްވ ފަުރަތަމ ޮޕިލީސ ަރއްުނޑޭްޓަބލް 

އްެނަވަޔަރމްެނަޓލް  އޯެސިސއަޭޝްނަތކާުނިއ  ައިދ  މަުއއަްސާސަތކްުނ 

އަެކީޑިމއާ  އޭޖްެނީސަތކިާއ  ަބއެއް  ިއްނަޓރޭނަޝަނލް  ައިދ  އްެނީޖއަޯތކްުނ، 

ިއްނވްެސ ަބިއވިެރިވއެވެ.

)ޕޮްރިމްސ(  ީސ  ަލކަްޝޑީްވޕް  ަދ  ިއްނ  ިލަޓރ  މިެރްނ  އޮފް  ޕިްރވްެނަޝްނ 

ޭބުންނކުުރްނ  އަުފއަްދިއ  ަތކިެތ  ގޮެތއަްގިއ  ެދމެހެއެްޓިނިވ  ޕޮްރޖެކަްޓީކ 

ޕޮްރމުޯޓކުުރަމށް، ޫޔަރޕްގެ ިއއިްތޙުާދގެ މީާލ އީެހއާއެކު ިހްނގާ “ ްސިވޗް އިޭޝާޔ “ 

ޕޮްރޖެކްޓްގެ ަދުށްނ، ިމ ަސަރަޙއުްދގެ ަޤއުމަުތކުގެ މަޫދށް އެޅޭ ކިުނުބިނ ަމުދޮކށް 

ްސީރަލްނކާއިާއ  ިދވިެހާރއްޖެއިާއ  މޭެނޖުކުުރަމށް،  އަެތކިެތ  ަރއްކެާތިރަކމާއެކު 

ައަހުރގެ   4 ިހމޭެނގޮަތށް،  ިރާސރޗް  އެޑެލީްފ  ިވާލުތގެ  ަޖުރަމުނ  ައިދ  ިއްނިޑއާ 

ީލޑްކަުރީނ ިދވެހާރއޭްޖގެ  އެކަުލވާާލަފިއވާ ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ. ިމޕޮްރޖެކްޓް  މުއަްދަތށް 

ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓިއްނެނވެ. ައިދ ިމޕޮްރޖެކްޓްގެ ޕާޓަްނރ ިއްންސިޓިޓއެުޓއްގެ 

ގޮުތަގިއ ޕޭާލ މޯލިްޑވްްސ ިހމެެނއެވެ. 

22 މިާރޗް 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ 2022 - ިތްނަވަނ ެސަޝްނ 

“އަެނިލިސްސ އޮފް ަނރިސްނގ ވާކްފްޯސ ޮޕިލީސ އްޮނ ކިެރައރ ޕާތް އްެނޑް ޭޕ 

ްސޓަްރކަްޗރ: ައ ިމކްްސޑް މާެތޑް ްސަޓީޑ” ިމ ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ައލްފިާޟާލ 

އިާސާޔ ިއބާްރިހމް 

9 މިާރޗް 2022 - ފަުވއްމަުލކު ިސީޓ ަކއްުނިސާލިއ އެކު ޭބއިްވ ަމްޝަވާރ ަބއަްދުލވުމުގެ 

ެތެރިއްނ.

3 މިާރޗް 2022 – ަނރިސްނގ ކްޯސަތކަުގިއ ިކަޔވާ ަދރަވުރްނގެ ކިްލިނަކލް 

ޕްޯސިޓްނއިާއ ގުޅޭގޮުތްނ ޓީްރ ޮޓޕް ޮހްސިޕަޓާލިއ ުޔިނަވރިސީޓއާ ެދމުެދ ަފހުމާުނމަާގިއ 

ޮސިއކުުރމުގެެތެރިއްނ.



4

އްާނމްުނަނށް  ހަުނުރ  އުފެއުްދްނެތިރްނގެ  ކާބަޯތކިެތ  ިތިބ  ެތޭރަގިއ  ިދވީެހްނގެ 

ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސިޓގެ  ަފިހޮކށިްދުނމުގޭެބުނމަުގިއ  ފުުރަޞުތ  ަދއްކެާލޭވެނ 

ިއްނިތޒާމޮުކށްގްެނ ކިުރައށްގްެނިދައ ފަުރަތަމ ކާބަޯތކީެތގެ ަމއަުރޒު “ަފިހ ުސފާުރ” 

ިމީއ  ގްެނގޮްސިފއެވެ.  ކިުރައށް  ައށް   2022 މިާރޗް   26 ްނ   2022 މިާރޗް   24

ޕޮްރގާްރމްގެ  ިދުނމުގެ  ައނުބާރ  މުޖަުތަމަޢށް  ުނަވަތ  “ފާުރަތ”  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަދުށްނ ަބިއވިެރވްުނ މިުޅްނ ިހޭލޮކށް ޢާއްމްުނަނށް ހުޅުވިާލ ަމޢަުރޒެކެވެ.

ިމ ަމޢަުރޒު ހުޅަުވިއެދއީްވ ިމިންސަޓރ އޮފް ަހަޔރ އިެޑއޭުކަޝްނ ޑރ. ިއބާްރިހމް 

ަޙަސްނއެވެ. ަމއަުރޒު ހުޅުއަްވިއ ެދއްވަުމށަްފހު ިމިންސަޓރ ަވީނ އިެކްސޓޯލަްތަކށް 

ިޒާޔަރތް ކަުރއްވާ ަބިއވިެރްނަނށް ިހތަްވުރެދއްވަާފއެވެ.

އެއަްތްނޮކށް  ީމހްުނ  ަގްނަނ  ައިދ  ިވއްކީާމހްުނ  ަހާދީމހްުނާނިއ  ކާބަޯތކިެތ 

ކިުރައށްގްެނިދަޔ  ިއްޝިތހުާރކުުރަމށް  އުފެއުްދްނަތއް  ިދވިެހްނގެ  ގުޅްުނަބަދިހޮކށް 

ިމަމއަުރޒަުގިއ އިެކ ަފްނީތގެ ޖުމަުލ 15 ަފާރަތކްުނ ަބިއވިެރިވއެވެ. އޭގެ ެތޭރަގިއ 

ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ްސަޓފް ކަްލބް، ްސޫޓޑްަނޓްްސ ުޔިނައްނ ައިދ ފަެކލީްޓ 

އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑޒް ިހމެެނއެވެ.

ކާބަޯތކީެތގެ ަމއަުރޒެއް ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ިމައަހުރ ޭބއިްވިއުރ ިމިދަޔ ައަހުރަވީނ 

ޮފތް ަމއަުރޒެއްވްެސ ާބއްވަާފއެވެ. ައިދ ކިުރައށް އޮތާްތަގިއ ަތފުާތ އިެކ ަމއަުރޒަުތއް 

ޭބއްވަުމށް ިންނމަާފިއވެއެވެ. 

yunivwrsiTIge furwtwmw kWbOtwketIge mwaurwzu 

“fwhi sufurW” bWacvwaifi

31 މިާރޗް 2022 - 2022 ަވަނ ައަހުރގެ ފަުރަތަމ ާޓމްގެ ުޔިނަވރިސީޓގެ 
ްސޮކަލރިޝޕް ިލުބުނ ަދިރަވުރްނ

8 މިާރޗް 2022 – ޫޔ.އްެނ.އެފް.ީޕ.އޭ. އިާއ ުޔިނަވރިސީޓއާ ެދމުެދ ިއމްޕިްލމްެނިޓްނގ 

ޕާޓަްނރ އެގީްރމްެނޓް ޮސިއ ކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ. 

21 މިާރޗް 2022 – ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ީޕްސ ިއްންސިޓިޓއުޓްގެ ަރީއްސ ިހްސ 

އެކެްސެލްނީސ ޒިެއދް ަރޢާދް ައލް ހެުސިއްނ ުޔިނަވރިސީޓައށް ކެުރއިްވ ިއޙިްތާރމުގެ 

ިޒާޔަރުތގެ ެތެރިއްނ. 

24 މިާރޗް 2022 – ިއލްމު ފުޯރޮކށިްދުނަމށް ާރއްޖީެޓީވ އިާއ ުޔިނަވރިސީޓއާ ެދމުެދ 

ަފހުމާުނމަާގިއ ޮސިއކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ 


