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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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ކިުރއުެރވަުމށަްޓަކިއ  ައިމއަްލަވްނަތަކްނ  ިދވިެހްނގެ  ިހމެެނއެވެ.  ގިާއމޮްކށިްދުންނ 

ެތިރކުުރަމށް  ޭހުލްނ  ކިުރއުެރވަުމާށިއ  އަާދކަާދަތއް  ާތީރޚިާއ  ަބހިާއ ާސޤަާފާތިއ  ިދވިެހ 

ޕޮްރޤާްރމަްތއް ިހްނގުމިާއ ޕޮްރމޯޓްކުުރްނ ިހމެެނއެވެ. ައިދ ުޔިނަވރިސީޓަގިއ “ީޢމާާނިއ 

ިއލްމު” ކިުރއުެރވަުމށް އޫުސުލަތއް ގިާއމްކުުރމިާއ ަތްނީފޒުކުުރްނ ިހމެެނއެވެ.

ހުެދަމށަްޓަކިއ  ަބަޔަކށް  ޤިާބލް  ފްެނަވުރަރނަގޅު  މަުވއަްޒފްުނަނީކ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ެލވެލަްއށް  ގެްރޖުއޭޓް  ޕްޯސޓް  މަުވއަްޒފްުނަނީކ  އަެކޑިެމކް  ހިުރހާ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

އަެކޑިެމކް   25% ަމުދވެގްެނ  ައިދ  ހުެދމިާއ  ަބަޔަކށް  ިތިބ  ޙިާސލޮްކށްގްެނ  ަތޢީުލމް 

މަުވއަްޒފްުނަނީކ ީޕ.އެޗް.ީޑ ެލވެލްގެ މަުވއަްޒފްުނަނށް ހުެދަމީކވްެސ އެއް ަލނޑަުދނިޑއެވެ. 

ަފިހޮކށިްދުނމިާއ  ފުުރަޞުތަތއް  އަެކީށގްެނވާ  ކިުރއުެރަމށް  މަުވއަްޒފްުނގެ  ައިދ 

މަުވއަްޒފްުނާނިއ ަދިރަވުރްނަނީކ ީއޖީާދ އާ ިޚާޔުލަތަކށް ިބާނކާުރ އުފެއުްދްނެތިރަބަޔަކށް 

ހުެދަމށް އިެކ އިެކ ަހަރކާތަްތއް ިހްނގްުނ ިހމެެނއެވެ.  

ޕޮްރޖެކަްތށް  އިެކ  އިެކ  ގޮުތްނ  ިއުތުރކުުރމުގެ  އާމަްދީނ  ގޮެތއަްގިއ  ެދމެހެއެްޓިނިވ 

ިހްނގުމިާއ އިެކ ަކްނަކަމށް ިއްނވްެސޓްކުުރމިާއ  ުޔިނަވރިސީޓގެ ިވަޔފިާރ ަހަރކާތަްތއް 

ިއްސެނގުމަުގިއ  ަހުރަދާނކުުރމިާއ  ިހްނގްުނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ިހމެެނއެވެ.  ިއުތުރކުުރްނ 

ަނމާޫނަބަޔަކށް ވަުމށަްޓަކިއ ެދފުށްފްެނަނ ގޮަތށް ޭރިވގްެނ ަތޙީުލުލަތއޮްކށް ަކްނަކމަުގިއ 

ަތޢީުލމް  ޮކށް  އިޮޑޓަްތއް  ަފިއޭންނިޝައލް  ައިދ  އަެކޑިެމކް  ާބުރއެޅުމިާއ  ގޮތިްންނމަުމށް 

ފުޯރޮކށިްދުނމިާއ ިހްނގްުނ ަހުރަދާނ ކުުރަމށް ކަުރްނޖޭެހ ަކްނަތއްކުުރްނ ިހމެެނއެވެ. 

ިމިނަވްނ  ހުެދަމށް  ަތަނަކށް  ަބަދިހ  ގުޅްުނ  މުޖަުތަމއިާއ  ުޔިނަވރިސީޓައީކ 

މަުއއަްސާސަތކިާއ، ަޖމިްއއާްޔ، ަޖމަާއތަްތކިާއ ގިުޅގްެނ މުޖަުތަމޢަުއށް އްެނމެ ޭބުންނެތިރ 

ިޚާޔުލަތކިާއ  އަުފއަްދިއ ިހްނގުމިާއ ިބާނކަުރިނިވ ައއު  ކުުރ މުއަްދުތގެ ޕޮްރގާްރމަްތކެއް 

ައއު ީއޖުާދަތއް ޭބުންނޮކށްގެ ެދމެހެއެްޓިނިވ ގޮެތއަްގިއ މުޖަުތަމޢުގެ ައަމްނައމްާނަކމިާއ، 

އުެލމާްނިއްނާނިއ  ާބުރއެޅުމިާއ ުޔިނަވރިސީޓގެ  ުސލަްހ ަމަސަލްސަކްނ ެދމެހެއުްޓަމށް 

ގުޅްުނ ަބަދިހކުުރްނ ިހމެެނއެވެ.

ުޔިނަވރިސީޓައށް ިދމާވަެފިއވާ ޖަާގިއގެ ަދިތަކަމށް ަހއެްލއް ހުޯދަމާށިއ ަދިރަވުރްނަނާށިއ 

މަުވއަްޒފްުނަނށް އްެނމެ އަެކޭށަނ ަވީސަލތަްތށް ޤިާއމޮްކށިްދުނަމށް، ފަެކލީްޓ، ެސްނަޓުރ 

އުނގުެނަމާށިއ  ކުުރމިާއ  ގިާއމް  ިއމާާރތަްތށް  ހަޯދިއ  ިބްނ  ކެމަްޕްސަތަކށް  ައިދ 

ެދެނަގެނ  ކެުރިވާދެނަކްނަކްނ  ިބާނކުުރްނަމށް  ވެއެްޓއް  ަރއްކެާތިރ  އަުގްނަނިއިދުނަމށް 

އަެކްނ ަކްނ ކުުރަމށް ިހމިެނަފިއ ވެއެވެ.  

ަދިރަވުރްނ ކިާމާޔުބ ަބަޔަކށް ހުެދމިާއ ާބުރވިެރކުުރަމށަްޓަކިއ ަދިރަވުރްނަނށް ްސޮކަލރިޝޕް 

ިއ، ަދިރަވުރްނަނށް ިޚުދަމތް ފުޯރޮކށިްދުނމަުގިއ ިމހަާރށްވެުރ  ފުުރަޞުތަތއް ަފިހޮކށިްދުނމާި

ިޒްނމާާދުރކުުރަވިއ،  ަދިރަވުރްނ  ިދުނމިާއ  ހަޯދިއ  ގޮތަްތށް  ފިުރަހަމ  ައިދ  ުލިއަފޭސަހ 

ިއްސެނގަުމށް ާބުރއެޅުމިާއ ައިދ ަމަދީނ ިޒްނމާ ައާދކުުރމަުގިއ ަދިރަވުރްނ ަބިއވިެރކުުރވްުނ 

ިއުތުރކުުރްނ ިހމެެނއެވެ. ަޤއީުމ، ަސަރަހއީްދ ައިދ ަބިއަނލަްއޤްވީާމ ގުޅްުނ ަބަދިހކުުރމުގެ 

ގޮުތްނ ަސަރަހއީްދ، ގޮުތްނ ފަާހގޮށެްލޭވ ުޔިނަވރިސީޓައަކށް ހުެދމިާއ، ުޔިނަވރިސިޓިއްނ 

ޕޮްރގާްރމަްތަކަކށް  ަޤޫބލްކާުރ  ފްެނަވުރަގިއ  ަބިއަނލަްއގްވީާމ  ޕޮްރގާްރމަްތަކީކ  ިހްނގާ 

ގިުޅގްެނ  އެކު  ުޔިނަވރިސިޓަތކިާއ  ަފަހަގޮކށެްލޭވ  ަޤއީުމ،  ުޔިނަވިރިސީޓައަީކ  ހުެދމިާއ 

ަމަސއަްކތްކުުރްނ ިހމެެނއެވެ. 
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7 އޮކޫްޓަބުރ 2020 ަވަނ ުދަވހު ފަެކލީްޓ އޮފް ލޯ އްެނޑް ިއްސާލިމކް 

ްސަޓީޑޒް ަންނ ފަެކލީްޓ އޮފް ަޝީރޢާ އްެނޑް ލޯ ައށް ުޔިނަވރިސީޓ 

ަކއްުނިސަލށް ަބަދުލޮކށިްފއެވެ. ކިުރްނ ަވިކ ެދ ފަެކލީްޓއެއްގެ ގޮުތަގިއ 

އިާއ ފަެކލީްޓ އޮފް  ލޯ  އްެނޑް  ަޝީރޢާ  ިހްނަގމްުނ ައިއ ފަެކލީްޓ އޮފް 

ިއްސާލިމކް ްސަޓީޑޒް އެއޮްކށަްލިއ ފަެކލީްޓ އޮފް ލޯ އްެނޑް ިއްސާލިމކް 

ްސަޓީޑޒް ައށް ަބަދުލޮކށަްފިއަވީނ 1 ަޖަނަވީރ 2018 ަގއެވެ. ފަެކލީްޓ 

އޮފް ަޝީރޢާ އްެނޑް ލަޯގިއ 500 ައށް ވެުރ ިގަނ ަދިރަވުރްނ ަތޢީުލމް 

ޙިާސލް ކަުރމްުނ ގްެނެދއެވެ. 

ފަެކލީްޓ އޮފް ަޝީރޢާ އްެނޑް ލަޯއށް ަންނ ަބަދުލވުމާއެކު ފަެކލީްޓަގިއ 

އުފިެދގްެނާދެނއެވެ.  ޙާއަްސ ިޑޕާޓަްމްނެޓއް  ައށް  ްސަޓީޑޒް  ިއްސާލިމކް 

ިމ ފަެކލީްޓގެ ަމޤަްސަދީކ ަޝީރޢާ އިާއ ޤޫާނާނ ެބޭހ ަތފުާތ ފްެނަވުރގެ 

ކްޯސަތއް ާރަވިއ ިހްނގުމިާއ ަޝުރީޢ ައިދ ޤޫާނީނ ާދިއާރގެ ަމަސއަްކތް 

ކާުރ ީމހްުނަނށް ައމާޒޮުކށްގްެނ ކްޯސަތއް ާރަވިއ ިހްނގުމިާއ ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ަފާރތަްތަކށް  ޢާއްމު  ަމޢުލޫމުާތ  ެބޭހ  ަގވިާއުދަތކާ  ޤޫާނުނަތކިާއ 

ަލފިާދުނމިާއ  ޤޫާނުނަތަކށް  ަހަދްނޖޭެހ  ައަލށް  އޮޅްުނިފުލަވިއިދުނމިާއ 

ިމާދިއާރިއްނ  ަލފިާދުނމިާއ  ިއްޞާލޙްކުުރަމށް  ޤޫާނުނަތއް  ހިެދަފިއވާ 

ިދާރާސަތއް ޮކށް ާޝިޢއުކުުރމިާއ ަޝުރީޢ ަކްނަތއަްތކަުގިއ ޢާއްމްުނަނށް 

އީެހެތިރވުމެވެ. 

pWkisctWnuge swfIru yunivwrsiTIawSc ziyWrwtc kurwacvwaifi.

އެޑިްމަރލް  ަވިއްސ  ަސީފުރ  ހްުނަނވާ  ަކނޑަައޅުއްވަާފިއ  ިދވިެހާރއްޖަެއށް  ޕިާކްސާތުންނ 

ައިރަހށް  ަހީމުދގެ  ަހަސްނ  ާޗްނެސަލރ ޑރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  މުޚާްތރް،  ައާތރް  )ިރަޓަޔރޑް( 

ިއޙިުތާރމުގެ ިޒާޔަރެތއް ކަުރައަްވިއިފއެވެ.  13 އޮކޫްޓަބުރ 2020 ަވަނ ުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ިއާދީރ ަމުރަކޒަުގިއ އޮތް ަބއަްދުލވުމަުގިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ މަުހއަްމުދ 

އޮފް  ްސކޫލް  ައިދ  އާޓްްސ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ާޗްނެސަލުރްނާނިއ  ަވިއްސ  ޑިެޕއީުޓ  ަޝީރފިާއ 

މިެޑިސްންގެ ީޑުންނ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވއެވެ. 

ިމ ަބއަްދުލވުމަުގިއ ޕިާކްސާތުނގެ ުޔިނަވރިސީޓަތކާ ގުޅްުނަބަދިހ ކުުރމިާއ ައިދ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަދިރަވުރްނަނށް ހިުރ ފުުރަޞުތަތކިާއ ގުޅޭގޮުތްނ ަމްޝަވާރކެުރވެުނވެ. ައިދ ިހއަުމްނ ިރޯސްސ 

ަތަރއިްޤކުުރަމށް ުޔިނަވރިސީޓައށް އީެހވިެދުނމެާބޭހގޮުތްނ  ވަާހަކފުޅު ެދއްކިެވއެވެ.
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