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ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް އުފެދިގެން އައީ މޯލްޑިވްސް 
އެޑިއުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް 
އެއް  އެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2003 ދަށުން 
ފެށުނީ  ހިންގަން  ފުރަތަމަ  ކިލާސްރޫމުގައި 
ނާރސިންގް  އިން  ސެޓްފިކެޓް  އެޑްވާންސްޑް 
އިން  ސެޓްފިކެޓް  އެޑްވާންސްޑް  އަދި 
އިތުރުން  މީގެ  އެވެ.  ޓީޗިންގ  ޕްރައިމަރީ 
ކޯސްތައް  ބައެއް  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 
ތަރައްޤީ  ކެމްޕަސް  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ވެސް 
ސްޓްރަކްޗަރ  އިންފްރާ  ތަނުގެ  ކުރުމަށާއި، 
މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  ފުޅާކުރުމަށް 
ކިލާހާއި   09 އަހަރު  ވަނަ   2016 ދަށުން، 
ލެބެއްގެ  ކޮމްޕިއުޓަރ  ސައިންސްލެބަކާއި 
ކުރެވުނެވެ.  ޤާއިމް  ލައިބްރަރީއެއް  އިތުރުން 
ނާރސިންގް  މިކެމްޕަހުގައި  އިތުރުން  މީގެ 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ  ލެބަކާއި  އާޓް 
އަދި  ވޯރކްޝޮޕް   02 ޚާއްޞަ  ކޯސްތަކަށް 
ދެމުން  ޚިދުމަތްވެސް  ރޫމެއްގެ  ޕޮލިކޮމް 
ކިޔަވަމުން  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ  ގެންދެއެވެ. 

ފުރުޞަތުތަކެއް  ފަހި  ދަރިވަރުންނަށް  އަންނަ 
 30 މަޤްޞަދުގައި  ދިނުމުގެ  ހޯދައި 
ކެމްޕަހުގެ  ދަނާލެއް  ޖާގައިގެ  ދަރިވަރުންގެ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޤާއިމް  ގޯތިތެރޭގައި 

އިތުރުކުރެވުނު ވަޞީލަތްތަކާއެކު މިއަދު ތިނަދޫ 
ތަޢުލީމުގެ  އަތޮޅުގެ  ހުވަދު  މުޅި  ކެމްޕަހަކީ 
މައި ތަނބުކަމުގައި ވަނީ ވެފައެވެ. މިގޮތުން 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތަކުން ފެށިގެން އެކި 
ދާއިރާތަކުން މާސްޓަރސް ލެވެލްއާއި ހަމައަށް 
ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ވަނީ 
ފަހިވެފައެވެ. މި ވަގުތު 06 ފެކަލްޓީ އެއްގެ 
އެކި ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުންގެންދާއިރު، 
ހުރިހާ  ކިޔަވައިދެއްވާ  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ 
ދިވެހި  ވެސް  ލެކްޗަރަރއިންނަކީ  ފުލްޓައިމް 
ލެކްޗަރަރއިންނެވެ. އެގޮތުން އެކިފެކަލްޓީތަކަށް 
ލެކްޗަރަރއިންނަކީވެސް   06 ނިސްބަތްވާ 
ތަޢުލީމު  މަތީ  ދާއިރާއިން  ބޭފުޅެއްގެ  އެ 
ތަޖުރިބާކާރު  ތިއްބެވި  ހާސިލޮކޮށްގެން 
ލެކްޗަރަރއިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ........ 

ލިޔުނީ: ލީލާ އަޙުމަދު )ދަރިވަރުންގެ ޢަމީދު(

                                
ވުމަށް  މީހަކަށް  ކާމިޔާބު  ކިޔެވުމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ތިމާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންޓްރޯލު އަމިއްލަ އަތުގައި އޮތުމަކީ 
މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންމީހުން ބުނެ ކިޔައިގެން ކަންތައް 
ހުރެގެން  ކުރަން  ކަންތައް  ބީދާއިން  ދިޔަ  ކުރަމުން 
ކަމަކަށް  ފަސޭހަ  ވާސިލުވުމަކީ  ކާމިޔާބީއަށް  ބޭނުންވާ 
ވެގެންދާންވާނީ  މަގު  ކޮށާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ނުވާނެއެވެ. 
ބިންގަލަކަށެވެ.  އަޅާލެވޭ  މުސްތަޤުބަލަކަށް  ފަހި 
ޔުނިވަރސިޓީ ދައުރުގައި މިކަން ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ތިމާގެ ނަފްސުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށްކަން ޤަބޫލު 
ކުރަން ޖެހެއެވެ. ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އެހެން މީހުންނަށް ލިބޭ 
ފުރުޞަތުތައް ހަމަހަމައަށް ތިމާއަށްވެސް ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ތިމާއަށް  ފައިދާ  އޭގެ  އެނގެންޖެހެއެވެ.  ލިބެމުންދާނެކަން 
ތިމާ  ދަނީ  ކަނޑައެޅިގެން  ކުޑަމިނެއް  ބޮޑުމިނަކާއި  ކުރާ 
ގޮތުންކަން ދަންނަންޖެހެއެވެ.  ބޭނުންކުރާ  އެ ފުރުޞަތުގެ 
އަމިއްލަ ޒާތުން ކަންތައްތައް ވާނެކަމަށް ދެކިގެން ހުރުމުގެ 
ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  ވުމަށް  ކަންތައް  ބޭނުންވާ  ބަދަލުގައި 
ފަހިވާނެ  މަގު  އެކަމަށް  އާދަކޮށް،  ކުރުމުގެ  ކަމެއް 
ވާސިލުވުމަށް  ކާމިޔާބީއަށް  ކުރުމުން  ދުރާލާ  ކަންތައްތައް 
ނޫނެވެ. އޮތްކަމެއް  ޝައްކެއް  ފަސޭހަވެގެންދާނޭކަމީ 

ތިމާގެ ހުރި ނުރަނގަޅު ސިފަތައް ދެނެގަނެ އެ ސިފަތައް 
އެނގެންޖެހެއެވެ.  ކުރެވޭނެކަން  ރަނގަޅު  އަބަދުވެސް 
އަށަގަނެފައި ހުރި ނުރަނގަޅު އާދަތައް ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅު 
ނަޒަރިއްޔާތު  ބަލާ  ކަންތައްތައް  ވެވޭނެއެވެ.  ދަރިވަރަކަށް 

ކަންތައްތަކުގައި  ދަރިވަރަކަށްވާށެވެ.  ފައްސި  ބަދަލުކޮށް 
ހުރި ނުރަނގަޅު ސިފަތަކަށް ވިސްނަން ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމުގެ 
ބަދަލުގައި އެކަމުން ދަސްވާނެ ފިލާވަޅުތައް ދެނެގަންނާށެވެ. 
ނަޒާޙަތްތެރި މީހަކަށްވާށެވެ. ތިމާއަށާއި އެހެން މީހުންނަށް 
ރަނގަޅު، ހެޔޮ މީހަކަށްވާށެވެ. ޔުނިވަރސީޓީގެ ކިޔެވުމުގައި 
ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކަމަށް 
އޭރުންނެވެ.  ދަސްވާނީ  ދަސްވުންތައް  ހަދާށެވެ. 
ބަދަލުވެ،  މީހުންނާ  އައު  ވާށެވެ.  މީހަކަށް  އުފާވެރި 
ހަދާށެވެ.  އުފަލަކަށް  ދަސްކުރުމަކީ  ދަސްވުންތައް  އައު 

ހަރުލެވިފައިވާ  ސިނކުޑީގައި  ދައުރަކީ  ޔުނިވަރސިޓީ 
ހިނދު،  ޤަބޫލުކުރާ  ވާނެކަމަށް  ދުވަސްތަކަކަށް  އުފާވެރި 
ލިބޭ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ވާސިލްވުމަށް  ކާމިޔާބީއަށް 
ހުރިހާ  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ބޭނުން  ފުރުޞަތުތަކުގެ 
ކުރަމެވެ. އުއްމީދު  ކަމުގެ  ހިފާނެ  ދަރިވަރުންވެސް 

 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން

މާރކެޓިންގ

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

އަންނަ މަހުގެ ވާރކްޮޝޕް 
ފުރުޞަތުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓގައި  މިއަހުރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މި ގޮތުން 
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.............................................. ޙަރަކާތްތަކެއް  ސްޓޭޖް  މެދުގައި  ސްޓާފުންގެ 

މާރކެޓިންގ

''އަޅުގަޑަށް އެގިފައިވާ އެއްޗެއް އެހެން މީހުންނާ 
ޙިއްޞާ ކުރުމަކީ ލިބޭ ވަރަށްޮބޑު އުފަލެއް. 
ވެވުނު މިންވަރަކުން، އެހެން ފަރާތްތަކަށް 

ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދެވޭޯތ ބަލަން.''
- ނާޒްލީން ވާފިރު-

ޓީޗަރ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ގައި   1986
އޮފް  ފެކަލްޓީ  )މިހާރުގެ  އެޑިއުކޭޝަން 
ކޯސް  ޓްރެއިނިން  ޓީޗަރ  އިން  އެޑިޔުކޭޝަން( 
ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 1987 ގައި ނާޒްލީން 
ވަޑައިގަތީ  ނިކުމެ  އަށް  ދާއިރާ  ޓީޗިން  ވާފިރު 
މިސްރާބަކަށް  ހެޔޮ  ކުރިމަގު  ދަރިންގެ  ދިވެހި 
ކިލާސް  ޢަޒުމުގައެވެ.  ވަރުގަދަ  ގެންދިޔުމުގެ 
ނުކުމެ  ދާއިރާއަށް  ތަޢުލިމީ  ގޮތުގައި  ޓީޗަރެއްގެ 
ޑެޕިޔުޓީ  ކަމުން  ޓީޗަރު  ލީޑިން  ވަޑައިގެން، 
ޕްރިންސިޕަލް ކަމަށް، އަދި ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ 
އަހަރުތަކުގެ  ހޭދަވި  ހަރުފަތަށް އަރާވަޑައިގަތުމަށް 
ސިއްރެވެ.  ކާމިޔާބުގެ  ނާޒްގެ  ތަޖުރިބާތަކަކީ 
އެޑިޔުކޭޝަނަލް  އިން  މާސްޓަރސް  ވަނީ  ނާޒް 
ފުރިހަމަ  މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް  ލީޑަރޝިޕް 
އަށްވުރެ   2200 ނާޒަކީ  މިއަދު  ކުރައްވާފައެވެ. 
ހުރި  ރާއްޖޭގައި  ކިޔަވަމުންދާ،  ކުދިން  ގިނަ 
މަދަރުސާ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ދުވަސްވީ،  އެންމެ 
ޕްރިންސިޕަލެވެ.  ސްކޫލްގެ  އަމީނިއްޔާ  ކަމަށްވާ 
ގުނަ  ގިނަ  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ދާއިރާއަށް  ތަޢުލީމީ 
ކަމުގައި  ކާމިޔާބީއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ޚިދުމަތްތަކަކީ 
ނެންގެވުމާއި  ފޮޓޯ  ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.  ނާޒް 

ޝަޢުގުވެރިވާ  ނާޒް  ހެއްދުމަކީ   ގަސް  
ޕްރިންސަޕަލްގެ  ސްކޫލް  އަމީނިއްޔާ  ކަމެއްކަން 
ދެއެވެ.   ފާހަގަވެގެން  ވަނުމާއެކު  އޮފީހަށް 
ކަމުގައިވިޔަސް،  އުޅުނު  ބުރަކޮށް  ކިތަންމެ 
އެމީހަކު ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ވަގުތު ހޯދޭނެ ކަމުގައި 
ނާޒްޤަަބޫލު ކުރައްވައެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި 
ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ދެމިހުރުމަށްޓަކައި 
މުހިއްމުކަން ދަރިވަރުންނަށް މޮޑެލް ކޮށްދެއްވުމުގެ 
ދުވަހުގެ  ނަމާދަށްފަހު،  ފަތިސް  ނާޒްއަކީ  ގޮތުން 
ހަލަބޮލިކަން ފެށުމުގެ ކުރިއަށް، މާލެ ވަށާ ދުވުމަށް 
ކަނޑައަޅާ ވަގުތު ކޮޅަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އުފަލެއް 
ތަޢުލީމެއް  ވަށާޖެހޭ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ނާޒް  ކަމުގައި 
ދުޅަހެޔޮ  ކޮށްދިނުމުގައި  ފޯރު  ދަރިވަރުންނަށް 
މަސައްކަތް  ކުރެވޭ  ބައިތިއްބަން  ސިއްޙަތެއްގައި 
ކުޅިވަރު  އައުޓްޑޯ  ސްކޫލްގެ  އަމީނިއްޔާ  މިއަދު 
ހަރާކާތްތަކުން  ހިނގަމުންދާ  ސަރަހައްދުގައި 
އެކަނިވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. ޤައުމު ބިނާ ކުރަން 
ނާޒް ކޮށްދެއްވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޤައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީ ފަޚުރުވެރި ކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

2 އޭޕްރިލް –- ރަމަޝާން މަސް
21 އޭޕްރިލް - ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ ފަހު 

އިމްތިޙާނަށް ކެމްޕަސް ބަދަލު ކުރަން ދެވޭ ފަހު 
ތާރީޙް
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