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 ހަބަރަށް ދޭ ަމޢުލޫާމތު 
 

  ކ. މަނިޔަފުށިކުރުމުގ  މަޤްޞަދުގައި  ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ބިނާޤީ ތަރައް ތްޢަ ރާއްޖޭގައި މ ރިކަލްޗަރ ސިނާ
 ފަށައިފި. ޕްރޮގްރާމ އް  ތަމްރީން  މ ރިކަލްޗަރޓްރ އިނިންގ އ ންޑް ރިސާރޗް ސ ންޓަރުގައި  

 
 

  ކަނޑުތަކުގ  ދުވަސް ދުނިޔޭގ     ދުނިޔޭގ  ކަނޑުތަކުގ  ދުވަހ ވ . މިއަހަރު  ވަނަ ދުވަހަކ8ީމަހުގ     ކޮންމ  އަހަރ އްގ   ޖޫން
ތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މ ރިން ރިސޯސަސް އ ންޑް އ ގްރިކަލޗަރގ  ފަރާތުން ކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު  ފާހަގަކުރުމުގ  ގޮ

ދުނިޔޭގ  މިގޮތުން، މިއަހަރުގ     ވ އ ވ .  ހަމަޖ ހިފައި  އް ހިންގުމަށްކ ތަތަމްރީން ދިނުމުގ  ޕްރޮގްރާމްއި  ކުރުވުމާންތ ރިހޭލު  އިނުމާދި
، ވޯލްޑް ޭބންކުގ  ހިލޭ އ ހީގައި ހިންގާ ]ސަސްޓ އިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް  ކަނޑުތަކުގ  ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގ  ގޮތުން

ގ  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މ ރިން ރިސޯސަސް އ ންޑް އ ގްރިކަލްޗަރ  ޑިވ ލޮޕްމަންޓް[ މަޝަރޫއުގ  ތ ރ އިން،
 ]މ ރިކަލްޗަރ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް[ ގ  ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމ އް މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއ ވ . 

 
ރި ކޮށްދ އްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މ ރިން ރިސޯސަސް  މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފ ށުމުގ  ހަފްލާ ޝަރަފުވ 

ވަމުން މާ ގިނައިން މަސް ބޭނުމުގ   އ ވ . މި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކައ ންޑް އ ގްރިކަލްޗަރ، ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ތަކުން ފާނަ ހުސްވަމުން ދާކަން މިނިސްޓަރ ގ އްލުންތައް ފާހަގަކޮށް، ރާއްޖޭގައި މާ ގިނައިން ފާނަ ނ ގުމުގ  ސަަބުބން ފަރު

ފާހަގަކުރ އްވިއ ވ . މީގ  އިތުރުން، މަސް ވިއްސާ އާލާ ކުރުމުގ  ކަންތައްތަކ އް ކުރަން ޖ ހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މިނިސްޓަރ  
 ވާހަކަފުޅު ނިންމާލަމުން  ވަނީ މިފަދަ ޓްރ އިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ޭބއްވުމުގ  މުހިންމުކަން ޙިއްސާ ކުރައްވާފައ ވ . މިނިސްޓަރގ 

ކަނޑާމ ދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތާމ ދު ފަރުވާތ ރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، ރާއްޖޭގ  ރައްޔިތުން ކަނޑާމ ދު ފަރުވާތ ރިވ ، ޭބރުޤައުމުގ   
 މީހުނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވުމަށް އ ދިވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .

 
ކަވަމުން މޯލްޑިވްސް މ ރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓްގ  ޑިރ ކްޓަރ މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުމުގ  ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައް

ަބއިވ ރިވ    ަބއ އް ކަންކަން، ރަސްމިއްޔާތުގައި  ަބއިވ ރިންނަށް ދަސްކޮށްދ ވިގ ންދާނ   ޖ ނ ރަލް، ޝާފިޔާ ނަޢީމް މި ކޯހުގ  
ވިއްސައިގ ން މޫދުކޮށީގައި ގ ންގުޅޭ ވަރަށް ވަޑައިގ ންނ ވި ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ކުރ އްވިއ ވ . މިގޮތުން، ހ ޗަރީއ އްގައި ފާނަ  

ޮބޑުކުރާނ  ގޮތާއި، ހ ޗަރީގ  މަރުހަލާތަކުގ  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމުގ  އިތުރުން، މ ރިކަލްޗަރ ކުރުމުގ  ތަފާތު މަރުހަލާ 
މީގ     ކަމުގައި ވިދާޅުވިއ ވ .ތަކުގައި ގ ންގުޅ ންޖ ހޭ ތިމާވ އްޓާއި ރައްޓ ހި އާދަކާދަތަކަށް ަބއިވ ރިން އަހުލުވ ރި ކުރުވުން ހިމ ނޭ

އިޤްތި ކަނޑުތަކަކީ  ދިރިޞާ އިތުރުން،  ގުދުރަތީ  ދީ  ަބރޯސާވ ފައިވާ  މައްޗަށް  އޭގ   އ   ޚަތިުބން  ވާއިރު،  ޒާނާ  ޚަޒާނާއަކަށް 
 ރ އްވިއ ވ . އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މަންފާކުރާނ  ގޮތަކަށް ދ މ ހ އްޓުމުގ  މުހިންމުކަންވ ސް ފާހަގަކު
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މޯލްޑިވްސް މ ރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓްގ  ފަރާތުން ހިންގާ މަނިޔަފުށި ޓްރ އިނިންގ އ ންޑް ރިސާރޗް  ގައި  މަނިޔަފުށީކ.  
ށް ހަމަޖ ހިފައިވާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގ   ށް ހިންގުމަމުއްދަތަ  ސ ންޓަރު )އ މް.ޓީ.އާރ.ސީ( ގައި ފުޅާ ދާއިރާއ އްގައި، ދިގު

  ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ިބނާޤީ  ތަރައް  ތްޢަ މަސައްކަތ އްގ  ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މ ރިކަލްޗަރ ސިނާދަނީ ލިޭބއާމްދަކީ  ޞަމަގް
ރާމްގައި އ ކްރިޑ ޓް ކުރ ވިފައިވާ އަދި އ ކްރިޑ ޓް ނުކުރ ވޭ  ޭބސިކް މ ރިކަލްޗަރ ކޯސްތަކާއި  ކުރުމ ވ . މި ތަމްރީން ޕްރޮގް

 އ ޑްވާންސް މ ރިކަލްޗަރ ކޯސްތައް ހިމ ނ އ ވ .
 

ޕްރޮގަރާމްގ މިގޮތުން،   ތަމްރީން  މިފ ށުނީ  މި  މިއަދު  ދަށުން  ކޯހ   މ ރިކަލްޗަރ  ަބއިވ ރިވުމުގ  ވ ކ ޭބސިކް  ކޯހުގައި  މި   .
ގ  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މ ރިން ރިސޯސަސް އ ންޑް އ ގްރިކަލްޗަރކުރ ވިފައިވަނީ    ޞަތު މިފަހަރު ޚާއްޞަފުރު

ހއ.    އި ަބއިވ ރިވ ފައިވަނީގ  ޕްރޮގްރާމްގަ ސަރަޙައްދީ ހ ޗަރީ ޤާއިމްކުރުމުކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގ ންދާ،    މ ރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީ
އޮމަދޫ މ.  އަދި ތ. ވަންދޫގ     ވޭވަށް، ފ.  ފިއްލަދޫ، އދ.  ހުޅުވާލ ވ ނު ފަރާތްތަކ ވ .  ދަރަނޫބދޫ  މިރަށްތަކަށް  އ ގޮތުން 

ކޯހުގައި    15ތުގައި  ޞަފުރު މި  ަބއިފަރާތަކުން  ކޯހުގައި   8ވ ރިވ ފައ ވ .  ވަނީ  މި  ކުރިއަށްގ ންދާ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގ  
 ނ އ ވ .މަލީ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭޢަަބއިވ ރިންނަށް މ ރިކަލްޗަރ ކުރުމުގ  އަސާސީ މައުލޫމާތަކާއި މ ރިކަލްޗަރކުރުމުގ  

 
ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވަނީ މުޅި ރާއްޖ އަށް ]މ ރިކަލްޗަރ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް[ ގ  ތ ރ އިން ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި  

 ހުޅުވާލައިގ ންނ ވ .  ތު ޞަފުރު
 2022ޖޫން  7

 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 

 


