
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. 

fekwlcTI aofc aisclWmikc scTwDIzcge nwnc 
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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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