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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ އިާއ ހެލުްތ ޕޮްރެޓކަްޝްނ އެޖްެނީސ 

ގިުޅގްެނ ކިޯވޑް-19 ަބއަްޔށް ހަުށހިެޅަފިއވާ އާާބީދގެ ިންސަބތް ެބުލަމށް 

ކިުރައށްގްެނާދ ިދާރާސަގިއ އްެނިޓޮބީޑ ެޓްސޓް ކަުރްނ ަފަށިއިފއެވެ. ިމ 

ިދާރާސަގިއ 4 އުމުުރފާުރައކްުނ ގުުރައުތްނ ޮހޭވ 4098 ީމހްުނގެ ާސމަްޕލް 

އުމުުރފާުރިއްނ  ައަހުރްނ ަދުށގެ  ަވީނ ަހަމޖިެހަފއެވެ. އީެއ 18  ެނގަުމށް 

936 ާސމަްޕލްއިާއ، 34-18 ައަހުރގެ އުމުުރފާުރިއްނ  1730 ާސމަްޕލް، 

59-35 ައަހުރގެ އުމުުރފާުރިއްނ 1232 ާސމަްޕލް ައިދ 60 ައަހުރްނ ަމީތގެ 

އުމުުރފާުރިއްނ 200 ާސމަްޕލެްނގަުމށް ަހަމޖިެހަފިއ ވެއެވެ. ިމ ިދާރާސަގިއ 

ިދުރއުޅޭ  ިތަލފީުށަގިއ  ައިދ  ހުޅުމެާލ  ިވިލމެާލ،  މެާލ،  ަނގީާނ  ާސމަްޕލް 

ީމހްުނގެެއެވެ. ާސމަްޕލް ެނގަުމށް ަހަމޖިެހަފިއަވީނ 22 އޮކޫްޓަބުރ 2020 

ިއްނ 12 ޮނވްެނަބުރ 2020 ަވަނ ުދަވހުގެ ިނަޔަލެށވެ. 

ހެލުްތ ިއަމޖްެނީސ ިރްސކް ޮކމްޕަްލަޔްންސ މޭެނޖްމްެނޓް ިސްސަޓމް ފޯރ ެސިނަޓިއޭޒަޝްނ 

ފުޯރޮކށޭްދ  ިޚުދަމތް  ެސިނަޓިއޭޒަޝްނގެ  ިމީއ،   )SSP-CMS( ޕޮްރަވިއޑާރްސ   ަސރިވްސ 

ަފާރތަްތަކށް ޚާއަްޞ ކެުރިވަފިއވާ ިމްނަގނޑަކެވެ.

އިެއފެކް އިާއ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ިޓއިުރްނ އިާއ ގިުޅގްެނ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ 

ަމަސއަްކތް ކާުރީނ ިމްސޭޓްނޑަރޑްްސަތަކށް “ެސިނޭޓަޝްނ އްެނޑް ަހިއީޖްނ” ައށް ަރއިްޔުތްނ 

ައހުުލވިެރ ކުުރަމާށިއ ިމްސޭޓްނޑަރޑަްތއް ިހފެހެއުްޓަމށް ޓޭްރިންނގ ިހްނގާ ިމއާ ގުޅޭ ިދާރާސ 

ްސޭޓްނޑަރޑަްތއް  އިެއފެކް  ަފާރތަްތއް  ަބިއވިެރވާ  ިމޕޮްރގާްރމަްގިއ  ިއުތުރްނ  ީމގެ  ހުެދަމެށވެ. 

ިއްނަޓރޭނަޝަނލް  ައީކ  ިމެސޓިްފކެޓް  ެދޭވެނއެވެ.  ެސޓިްފކެެޓއް  އިެއފެކްގެ  ިހަފަހއާްޓަނަމ 

ަތުނގެ  ިމުދަވްސަވުރ  ާދިއާރައށް،  ަފުތުރވިެރަކމުގެ  ޚާއަްޞޮކށް  ވީާތ،  ެސޓިްފކެޓަްއަކށް 

ާސފާުތިހުރ ަކމިާއ މުެދ ަފުތުރވިެރްނގެ ިޢުތާބުރ ހަޯދްނ، މިުހއްމު ެސޓިްފކެޓަްއަކށް ވެާނަކަމށް 

ަޤޫބލްކެުރވެއެވެ.

ިމ ޕޮްރގާްރމްގެ ަދުށްނ އްެނމެ ފަުރަތަމ ކިުރަޔށް ގްެނެދޭވީނ ިމިންސޓީްރ އޮފް ޫޓިރަޒމް އިާއ 

ގިުޅގްެނ ގްެސޓް ަހއްުސަތކްުނާނިއ ަރުށަކއްުނިސލަްތކްުނ 850 ޮކމްޕަްލަޔްންސ އިޮފަސުރްނ 

ިހޭލ ާސަބަހށް ަތމީްރްނކުުރމުގެ ޕޮްރގާްރމްއެކެވެ. ިމ ަތމީްރްނ ޕޮްރގާްރަމށް ަތއާްޔުރވުމުގެ ގޮުތްނ 

ޮކމްޕަްލަޔްންސ އިޮފަސުރްނ ަތމީްރްނކާުރެނ 27 ޓެްރިއަނރްސ ައށް ވާރކޮްޝޕެއް ަވީނ 25 

އޮކޫްޓަބުރ 2020 ްނ ފިެށގްެނ 28 އޮކޫްޓަބުރ 2020 ގެ ިނަޔަލށް ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ 

ިހްނގަާފއެެވެ. 
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“ްސޓެްރެޓިޖކް ޕޭްލްނ 2020 - 2025” ާޝިޢއޮުކށިްފއެވެ. ިމ ްސޓެްރެޓިޖކް ޕޭްލްނައީކ 

ިޚާޔާލ  ަދިރަވުރްނގެވްެސ  މަުވއަްޒފްުނާނިއ  ިއާދީރ  ައިދ  އަެކޑިެމކް  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

އޮތް  ކިުރައށް  ޕޭްލްނަގިއ  ިމ  ޕޭްލްނއެކެވެ.  ަތއާްޔުރކެުރިވަފިއވާ  ަމްޝަވާރގަެމިތްނ 

ަބހެާލިވަފިއަވީނ  ަލނޑަުދނިޑަތއް  ަކނޑައާޅަާފިއވާ  ކުުރަމށް  ހިާސލް  ަފްސައަހުރ 

ަމިއަގނޑު 10 ާދިއާރައަކެށވެ. އެ ާދިއާރަތަކީކ : 

އުނަގްނަނިއިދުނމަުގިއ އްެނމެ ަމީތ ަހުރަފަތށް ވިާސލްވްުނ   .1

ިދާރާސކުުރމިާއ އުފެއުްދްނެތިރަކމަުގިއ ާލަމީސުލ ަނމާޫނައަކށްވްުނ   .2

ިދވިެހްނގެ ައިމއަްލަވްނަތަކްނ ކިުރއުެރވްުނ   .3

ފްެނަވުރ ަރނަގޅު މަުވއަްޒފްުނ ިއުތުރކުުރްނ   .4

ެދމެހެއެްޓިނިވ ގޮެތއަްގިއ އާމަްދީނ ިއުތުރކުުރްނ   .5

ިހްނގްުނ ަހުރަދާނކުުރމިާއ ިއްސެނގުމަުގިއ ަނމާޫނައަކށްވްުނ.   .6

ފުޅާާދިއާރއެއަްގިއ މުޖަުތަމޢާ ގުޅްުނ ަބަދިހކުުރްނ   .7

ަމަސއަްކތްކާުރެނ ަރނަގޅު ވެއެްޓއް ޤިާއމްކުުރްނ   .8

ަދިރަވުރްނ ކިާމާޔުބ ަބަޔަކށް ހުެދމިާއ ާބުރވިެރކުުރްނ   .9

ަޤއީުމ، ަސަރަހއީްދ ައިދ ަބިއަނލަްއޤްވީާމ ގުޅްުނ ަބަދިހކުުރްނ.   .10

ުޔިނަވރިސީޓގެ  ވިާސލްވަުމަޓަކިއ  ަހުރަފަތށް  ަމީތ  އްެނމެ  އުނަގްނަނިއިދުނމަުގިއ 

ޕޮްރޤާްރމަްތކަުގިއ  ަތމީްރްނ  ފްެނަވުރގެ  ަބިއަނލަްއޤްވީާމ  ައިދ  ަޤއީުމ  ަދިރަވުރްނަނށް 

ފްެނަވުރ  ިހްނގާކްޯސަތކުގެ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ  ޮކށިްދުނމިާއ،  ަމގަުފހު  ަބިއވިެރވަުމށް 

ަރނަގޅުކުުރމިާއ ައިދ އެކްޯސަތަކީކ ަޤއީުމ ައިދ ަބިއަނލަްއޤްވީާމ ފްެނަވުރަގިއ ަޤޫބލްކާުރ 

ިއލީްމ،  ަމިތްނ  ަފލަްސފާއާއެއްގޮތްވާގޮުތގެ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ހުެދމިާއ،  ކްޯސަތަކަކށް 

ިބާނކުުރްނ  ީމހްުނ  ާދިއާރަތކްުނ  ޭބުންނެތިރ  ަޤއަުމށް  ިހްނގްުނެތިރ  ައިދ  ޤިާބލް 

ިހމެެނއެވެ. 

ޭބުންނެތިރ  ަޤއަުމށް  ިދއަުމށަްޓަކިއ  ކިުރައަރިއ  އުފެއުްދްނެތިރަކމަުގިއ  ިދާރާސކުުރމިާއ 

ާދިއާރަތކްުނ ިދާރާސ ކުުރމިާއ ައިދ ުޔިނަވރިސީޓގެ މަުވއަްޒފްުނގެ ިރާސރޗް ހަުނުރ 

ަވީސަލތަްތއް  ޭބުންނވާ  ފުޯރޮކށިްދުނަމށް  ަތމީްރްނަތއް  ޭބުންނވާ  ަތަރއީްޤކުުރަމށް 

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2020/09/Strategic-Plan-2020-2025.pdf
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