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ައމީރު އަްޙމަދު މަގު، މާލެ ބަންާޑރާ ކޮށި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެަރރިަޒމް ސެްނޓަރ،   3314670ފޯން:  

 c 
 ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ   

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                              

                                                                  
  

 

 ޚަބަރު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް ފިކުރީ ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، "އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ސީނިއަރ 

" މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ލަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ހައްދު ފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަ 
 އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި. 

 
މި ވާރކްޝޮޕް އަކީ ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަާރއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިުއޭކޝަން އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ 
ގުިޅގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިޔާ ކޮމާންާޑއި ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ އެހީތެިރކަމާއެކު އަްއޑޫ ސިީޓގެ 

ެގ މަސައްކަތު ބައްދަުލވުމުެކވެ. މި މަަސއްކަތު ބައްދަުލވުމެގާ ސްކޫލްތަކުގެ އިްސވެރިންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހިން
މަޤްޞަދަކީ ޓެރަރިޒަމްއާއި ަވިއލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް ހުއްުޓވުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާުރގެ ެއންމެހާ މުއައްސަސާތައް 

ން ުކރެވެންހުރި ކަންތައްތަކަށް ގުިޅގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުަލވާލާފައިވާ ަޤއުމީ އިސްިތރާޖީގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއި
ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިން ައހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ހިންާގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އަންޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަުކެގ 

ނީ ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޕްރޮްގރާމްއެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާްމގައި ސެޝަންތައް ނަންގަަވއިދެްއވަ  އިސްވެރިންނަށް ހިންގާ
ބޭފުޅުންނާިއ،  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިަވރސިޓީގެ ފަރާތުން ޑރ.  ޓެރަރިޒަމްގެ

 އިބްރާހިމް ޒަކަރިްއޔާ މޫސާެއެވ. 
 

ފެއްޓުމުގެ ރަސްިމއްޔާތު ޝަރަުފވެރިކޮށްދެްއވާފަިއވަނީ މިނިސްްޓރީ އޮފް ެއޑިުއކޭޝަންެގ  މަސައްކަތު ބައްދަުލވުންމި 
އެވެ. އަިދ މިރަސްމިއްޔާތުަގއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް   ފާޠިމަތު ނަސީރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ

ސެންޓަރގެ ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ަޒަކރިއްޔާ މަންސޫރާިއ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭިރޔާ 

ްސގެ ަސދަން ޕޮލިސް ޑިވިޝަްނ ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަދި މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވި
 ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެްކޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ރިޝްވާން ބަިއވެރިވެަލއްވާަފއިެވެއވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތު ފައްަޓވައިެދއްުވމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓަރ އޮްފ ސްޓޭޓްގެ ވާަހކަފުޅުަގއި، ެޓރަރިޒަމްއާއި ވައިލެންްޓ 
ޓް ކުށްތަުކގެ ތެރެއަށް ުޒވާނުން ވަނުން ހުއްުޓވުމުަގއި ތައުލީމީ ދާއިރާާއއި ސްކޫލްަތކުެގ އެކްސްޓްރީމިޒަމް އަދި ވައިލެން 

ްނގެ ދައުުރގެ މުހިންމުކަމުެގ މައޗަށް އަލިައޅުްއވާލަްއާވފައިެވއެވެ. ނުރައްކާތެިރ ރުލީޑަރޝިޕް އަދި ީޓޗަ
ންގެ މެދުގައި އިހްތިރާމްކުރުން އާލާކޮށް، ކުލުނާިއ ހައްދުފަހަނައަޅާދިއުމުގެ އޮިއަވރުގައި ޖެހުމުން ސަލާމަތްކޮށް، ފަރުދު

ހަމްދަރުދީގެ ރިވެތި ސިފަތައް އާލާކޮށް، އަމާންކަމާއި ސުްލޙައަށް ލޯބިކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގައި ތައުލީމީ 
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ައމީރު އަްޙމަދު މަގު، މާލެ ބަންާޑރާ ކޮށި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެަރރިަޒމް ސެްނޓަރ،   3314670ފޯން:  

ވާަލްއވާފަިއވެެއވެ. ްއކަތްކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ިޒންމާގެ ބޮޑުކަމުެގ މައްޗަށް ައލިއަޅުދާއިރާަގއި މަސަ
ތައުލީމްދޭ ތަންތަނާއި ސްކޫލް މާހައުލަކީ ނުރައްކާތެރި ފިކުރުަތއް ފެތުރުމަށް ޖާގަލިބޭފަދަ ތަންތަނަށް ވިޔަނުދިނުމަށާއި، 
މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމުގަިއ ޢިލްމީ އީޖާބީ އުކުޅުތައް ހޯދާ އެފަދަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހި މުޖުތަމަޢަކީ 

ވެރި އޮމާން އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގައި ތަުޢލީމީ ދާއިރާއިން ޚާްއސަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަްށ ޞުލްޙަ
 އިލްތިމާސްކުރެްއިވއެވެ.

ނޭޝަނަލް ކައުންޓާރ ޓެރަރިަޒމް ސެންޓަރގެ ޑިެރކްޓަރ ެޖނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިްއޔާ މަންސޫރުެގ 
ހައްދުފަހަނައަޅާދާ ިދވެހި ުޒވާނުންގެ ސަބަބުން ުކރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް  ވާހަކަފުުޅގައި، ތަފާތު ފިކުުރތަކުަގއި

ނައްތާލުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމަކީ ކްރިޓިކަލް ޓޫލްެއއްކަމާިއ، ަތޢުލީމީ ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ިއސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭެނ 
ހި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ދާއިރާެއއްކަން ފާހަގަކުރަްއވާަފއިެވއެެވ. އަދި މިފަދަ ގޮންޖެހުންތަކުން ދިވެ

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަިރަޒމް ސެންޓަރާއި ަދއުލަތުގެ ުމައއްސަސާތަާކއި އަދި މަދަނީ ަޖމިއްޔާތައް ެއއްބަިއެވގެން 
ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަަސއްކަތްކުރަމުްނގެންދާކަން ފާހަގަކޮށް، ެއކަމަށްޓަކަިއ 

 ލާފައިވާ ަޤއުމީ ސިާޔސަތުތައް ައއްޑޫ ްސކޫލްގެ ީޓަޗރުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައިދެްއާވފައިެވއެވެ.އެކުަލވާ

 

ފިކުރީ ބައިބަިއވުންތަާކއި، ޓެަރރިޒަމްއާއި ަވއިލެންޓް އެްކސްްޓރީމިޒަމް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ކުެރވެންހުރި ކަންތައްތަާކއި 
ވުުމގައި ބައިވެރިްނގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ހުށައެޅުންތަްއ ގޮންޖެހުންތަކާއިބެހޭގޮތުން މިމަސައްކަތު ބައްދަލު

 ހިއްސާކުެރވޭނެެއވެ. 

--------------------------------- 

 


