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ނަނ ބަރު 10122020ާ:ާޕ ރެސ ާރިލ ސާ 

ާ
ޔުނިޓ ތަކަށާ  ކެއާ  ތަކެތިާހަދިޔ ކުރުނ ާދިވެހިރ އ ޖޭގެާއިނ ޓެނ ސިވާ  އިނާ  ސ ޓޭޓ ސާ   .ޔުނައިޓެޑާ 

 
ކ ވިޑ ާ:2020ާ،10ާޑިސެމ ބަރުާ،ކޮލޮމ ބ  އެހ ވުމުގެާގޮތުނ 19ާދިވެހިރ އ ޖެއިނާ  ަމސައ ކަތ ތަކަށާ  ކުރަމުނ ދާ  އިޖ ބަދިނުމަށާ  ،ާއަށާ 

ޓެޕ ލި ބާ  އަށާ އެމެރިކ ގެާސަފ ރުާއެލައިނާ  ފ ސާ  ޑިފެނ ސާ  ނެޝަނަލާ  ހެލ ތުާއަދިާމ ލ ޑިވ ސާ  އޮފާ  ދިވެހިރ އ ޖޭގެާމިނިސ ޓ ރާ  ޒާ 
 .އެވެނ ކުރ ާއ ލ ތ ތައ ާހަދިޔ ކޮށ ފިގައިާބޭނު(ާއައިސ ޔޫ)އިނ ޓެނ ސިވ ާކެއ ާޔުނިޓ ާ

 
ާ ާތެރޭގައި ާސ މ ނުގެ ާހަދިޔ ކުރެވުނު ާބޭނުނ ކުރުމަށ  ާކޮނ ސަނ ޓ ރޭޓ 40ާއައިސ ޔޫގައި ާއޮކ ސިޖަނ  ާގޮތަށ  ާހިމެނޭ 165000ާސ 

ގެާއިތުރުނ ާއެހެނިހެނ ާފުއ ޕ މޭގ19ާެއެހ ގެާސަބަުބނ ާދިވެހިރ އ ޖޭގައިާކ ވިޑ މި.ާއެވެސ މ ނުާވަނ ާހަދިޔ ކޮށ ފައެމެރިކ ާޑޮލަރުގެާ
އެހ ވުމުގެާއިތުރުނ  ފަރ ތ ތަަކށާ  ހ ދާ  ފަރުވާ  ވެނ ިޓލޭޓަރުތަާ،ބަލިތަކަށާ  ހަދިޔ ކޮށ ފައިވާ  ކުރިނާ  ކ އެކުގައިާބޭނުނ ކުރެވޭާއެމެރިކ އިނާ 

މިއެހ އަކ ާއެމެރިކ ގެާ.ާއެވެތ ވެސ ާއިތުރަށ ާލުއިވެގެނ ދ ނެޕ ޓަބަލ ާއޮކ ސިޖަނ ާނިޒ މުގެާސަބަބުނ ާސިއ ހ ާއެހ ތެރިނ ގެާމަސައ ކަ
 .ޑިޕ ޓ މަނ ޓ ާއޮފ ާޑިފެނ ސ ގެާފަރ ތުނ ާދިނ ާއެހ އެކެވެ

 
"ާ ާދިވެހިރ އ ޖޭގައި ާމިވަނ  ާއެމެރިކ އިނ  ާފަރ ތ އަނެއ ކ ވެސ  ާހިދުމަތ ދޭ ާސިއ ހ  ާތަކުނ މަސައ ކަތ ކުރ  އިނާ 19ާކ ވިޑ ،

ާފ ރުކޮށ ދ ފައި ާއެހ އެއ  ާއިތުރު ާމަސައ ކަތ ތަކަށ  ާކުރެވެމުނ ދ  ާރައ ކ ތެރިވުމަށ  ާނިޒ މުާމިއެހ . ާސިއ ހ  ާދިވެހިރ އ ޖޭގެ އަކ 
 .އެވެއެމެރިކ ގެާސަފ ރުާޓެޕ ލިޒ ާވިދ ޅުވި"ާހަރުދަނ ކުރުމަށ ާއެމެރިކ އިނ ާކުރަމުނ ދ ާމަސައ ކަތ ތަކަށ ާއިތުރުވިާބޮޅެއ 

 
19ާމިއެހ އަކ ާކ ވިޑ .ާއެވެވެނ ޓިލޭޓަރުާހަދިޔ ކޮށ ފ60ާަޒަމ ނ ާ،ާސެޕ ޓެމ ބަރުާމަހުގެާތެރޭގައިާއެމެރިކ އިނ ާވަނ ާއެނ މެާފަހުގެ

 .އަށ ާފަރުވ ާހ ދަމުނ ދ ާފަރ ތ ތަުކގެާފުރ ނަާސަލ މަތ ކުރަނ ާބޭނުނ ކުރެވޭނެާވަސ ލަތެކެވެ
 

އެމެރިކ އިނ ާާއ އ19ާިކ ވިޑ  އިޖ ބަދިނުމުގައިާއެހ ވުމަށާ  ކ ރިސ އަށާ  ވަރުގަދަކުރުމަށ އިާއިގުތިސ ދާ  ހިދުމަތ ތައާ  އިޖުތިމ އާ  ގުޅިގެނާ 
 .އެވެއެހ ާފ ރުކޮށ ދިނުމަށ ާނިނ މ ފަާވަނ ާގ ތ ގަނޑަކަށ ާތިނ ާމިލިައނ ާއެމެރިކ ާޑޮލަރުގެ
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