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ކުރަިޔްށހިުރ ަޞފްޙާތަކަުގިއ
ޗައިނާގެ  ފޮނުވުމުގައި  ޖައްވަށް  އިންސާނުން 

ދަތުރު ކާމިޔާބު 

 ެއްނމްެނގެ ަބިއެވިރުވްނ ަހީގަގުތަގިއވްެސ
 ޮއްނާނެނ ަބިއަނލަްއޤްވާީމ ިނޒަާމަކްށ

 ައޅުަގނޑެުމްނ ތަބާވްާނެވްއޖެ. ެއއާެއުކ، ޮކްނެމ
 ަޤުއަމުކްނެވްސ ެއ ަޤުއެމްއގެ ައިމްއަލަވްނަތ
 ެވްށޓާ، ޙާލަތަްތކާ ެއްއޮގަތްށ ގްެނަންނ ެއޭދ
ިތާރމާެއުކ  ަތަރްއީޤ ޙިާޞލޮްކްށދުިނަމްށ، އިޙް
ައޅުަގނޑެުމްނ ެއްއބާުރލްުނ ޭދްނވެާނ

ަރީއްސ ީޝ ިޖްނިޕްނގ
ަވަނ ެސިއްންޓ ީޕަޓްސަބރގް ިއޮކޮނިމކް ޯފަރމްަގިއ ެދްއިވ ަތޤްީރުރްނ
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2021 – 2022 ޚާްއަޞ ަހނާދްނަތުކްނ
ަޗއިާނގެ ަރީއްސ ޝީ ޖިްނިޕްނގ އާއި، ާރްއޖޭގެ ަރީއްސ ިއބާްރީހމް މުަޙއަްމުދ ާޞިލޙް 

ޯފުންނުކެރްއވި ޚާްއަޞ މްަޝަވާރ
ދުވަހު،  ވަނަ   16 ޖުލައިމަހުން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021
ރައީސް  ރާއްޖޭގެ  ވަނީ  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  ޗައިނާގެ 
ޚާއްޞަ  ގުޅުއްވައި  ފޯނުން  ޞާލިޙްއާއި  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް 
މި  ރައީސުންގެ  ޤައުމުގެ  ދެ  ކުރައްވައިފައެވެ.  މަޝްވަރާތަކެއް 
ޚާއްޞަ މަޝްވަރާގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ވަނީ، 
ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރެވުނީއްސުރެ، 
ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ބަދަހިގުޅުމުގެ 
ޖިންޕިންގް  ޝީ  ރައީސް  ބައްލަވާލައްވައިފައެވެ.  މައްޗަށް 
ދެމެދު،  ޤައުމަކާ  ކުޑަ  ޤައުމަކާ  ބޮޑު  ގޮތުގައި،  ފާހަގަކުރެއްވި 
ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމާ، ދެ ޤައުމުގެ މަންފާއާ ލާބަޔަށް 
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 

ދައްކުވައިދީފައެވެ. ނަމޫނާއެއް  ރީތި  ދުނިޔެއަށް  މުޅި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޖިންޕިންގ  ރައީސް ޝީ  އަހަރު  ވަނަ   2014
ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ހަނދާން އައު ކުރައްވާ، ހުރިހާ 
އަނެއްބަޔެއްގެ  އެއްބަޔަކު  ޤައުމުން  ދެ  ދާއިރާއެއްގައިވެސް 
އެއްބައިވަންތަވެތިބެ  އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު  އުޞޫލުތަކަށް 
މަންފާވާނެ  ޤައުމަށްވެސް  ދެ  ކުރިމަގުގައި  މަސައްކަތްކުރުމަށާ، 
ގޮތުގައި ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އެ ދަތުރުފުޅުގައި 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް  އެއްބަސްވެފައިވާކަން 
ޤައުމާ  ދިވެހި  ވާހަކަފުޅުގައި  ގެ  ޖިންޕިންގެ  ޝީ  ރައީސް 
ދެމުންގެންދާ  ޗައިނާއިން  މަންފާއަށްޓަކައި  ލާބަޔާ  ރައްޔިތުންގެ 
ހުއްޓުމެއްނެތި  މަޝްރޫޢުތައް  ހިންގަމުންގެންދާ  އެހީތެރިކަމާ، 
ރާއްޖޭގެ  އަދި  ދެއްވިއެވެ.  ޔަޤީންކަން  ދާނެކަމުގެ  ކުރިއަށް 
ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  އެއްބާރުލުންދޭ  ކުރިއެރުމަށް  ތަރައްޤީއާ 

ވިދާޅުވިއެވެ. ދެމިއޮންނާނޭކަމުގައި  ޗައިނާ  އަބަދުވެސް 

މި މަޝްވަރާގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި 
ކޮމިޔުނިސްޓް  ޗައިނާގެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2021 ވާހަކަފުޅުގައި، 
އަހަރުކަން  މުނާސަބާގެ  ތާރީޚީ  އަހަރުފުރޭ   100 ޕާޓީއަށް 

ޗައިނާ  ޤިޔާދަތުގައި  ޕާޓީގެ  ކޮމިޔުނިސްޓް  ފާހަގަކުރައްވައި، 
ވިދާޅުވިއެވެ.  މަރުޙަބާ  ކުރިއެރުމަށް  ޒަމާނީ  އަދި  ހަލުވި  ހޯދި 
ކުރިއެރުމާ  ދުނިޔޭގެ  ޒަޢާމަތުގައި  ގެ  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް 
ހަރުދަނާ  ގެންގުޅުއްވާ  ދެމެހެއްޓެވުމަށް  އެއްބައިވަންތަކަން 

ތާރީފުކުރެއްވިއެވެ. ސިޔާސަތަށް 

ކުރިއަށް  ވާހަކަފުޅު  ޞާލިޙްގެ  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރައީސް 
ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  އެއް  މިނިވަން  ބަދަހި  ގެންދަވަމުން، 
މުޖްތަމަޢުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަލައިގަތުމަށް  ޗައިނާ  މުޅި 
ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަށް  ޕޮލިސީ"  "ވަން-ޗައިނާ  ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ 
ޔަޤީންކަން  އިޙްތިރާމްކުރާނޭކަމުގެ  ތާއީދުކޮށް  ފުރިހަމައަށް 
ދެއްވިއެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ޗައިނާއާ ދިވެހިރާއްޖެއާ 

ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 50 އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް 
އަހަރުކަމަށް ވުމާއެކު، މިއީ ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެއޮތް 
ރަޙްމަތްތެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބޭ 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ފުރުޞަތެއްކަން  ޚާއްޞަ 

ހޯދުމަށް  ކުރިއެރުން  ދާއިރާތަކުގައި  އެކި  ގުޅިގެން  ޤައުމު  ދެ 
މަސައްކަތުގެ  ޢަމަލީ  އެކަށައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުންތަކާ  ވެފައިވާ 
ނޑުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގައި ރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް  އޮނިގަ
އިޖާބަދޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި މަޝްވަރާގައި ރައީސް އިބްރާހީމް 
މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވަނީ ދެއްވައިފައެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް 
ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި 
ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވުމާ އެއްބާރުލުން ދަމަހައްޓާނޭކަމަށްވެސް ރައީސް 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
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ޗައިނާގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުގެ މަގާމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު 
ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަގުރީރުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޗައިނާއަށް 
އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 
ގައުމަށް ޗައިނާ ބަދަލުކޮށް، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި 

މުސްތަގްބަލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

1.4 ބިލިއްަނ މީހްުނގެ އާބާދެީއްއ ޮއތް ަޗއާިނގެ ވެރިކްަނކާުރ ޮކމިއުންިސްޓ ޕާޓީގެ އްެނެމ އްިސލީޑުަރ ުނަވަތ ޕާޓީގެ 
ޖަެނަރލް ެސކެްރަޓރީގެ މަގާމަށް، ަރއްީސ ީޝ ޖްިނޕްިނގ އްިނތިޚުާބވަެވޑައިގްެނެނީވ 2012 ވަަނ އަހުަރއެވެ. ައިދ ަޗއާިނގެ 

ަރއްީސަކމުގެ މަގާމާ އެމަނިކުފުާނ ރްަސމޮީގތްުނ ޙަވާލުވަެވޑައިގްެނެނީވ 2013 ވަަނ އަހުަރއެވެ.

 ަޗއާިނގެ ޒަމީާނ ތަަރއްޤީގެ އްިސ މްޭސތިިރ
ަރއްީސ ީޝ ޖްިނޕްިނގ :

ރަނގަޅު  މިއަށްވުރެ  ބޭނުންވަނީ  ރައްޔިތުން  ނޑުމެންގެ  "އަޅުގަ
އިޖްތިމާޢީ  ފުރުޞަތުތައް،  ވަޒީފާގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ތަޢުލީމު، 
ޚިދުމަތްތަކާއި،  ސިއްޙީ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ރައްކައުތެރިކަން، 
ހިތްގައިމު  އަދި  ދިރުއުޅުމެއް،  ވިޔަވަތި  އުޅެވޭނެ  ހަމަޖެހިގެން 
ތިމާވެށްޓެއް" ޗައިނާގެ ވެރިކަންކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ އެންމެ 
ފުރަތަމަ  ދެއްވި  ވަޑައިގަތުމަށްފަހު  ޙަވާލުވެ  މަގާމާއި  އިސް 

ވިދާޅުވިއެވެ.  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  ތަގުރީރުގައި 

ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ޒަޢާމަތުގައި ޗައިނާ ކުރިއަށްދާތާ 10 
ދަތުރުކުރަނީ  އެ  އިގްތިޞާދު  ގައުމުގެ  އެ  އަހަރުވެފައިވާއިރު، 
ބޮޑު  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ޖައްސައިލުމަށްފަހު  ފަހަތަށް  އެމެރިކާ 
ބޮޑު  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  އަސްކަރީގޮތުން  އިގްތިޞާދަށްވުމަށެވެ. 
ނޑުގެ ލަޝްކަރު ބިނާކޮށްފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  ކަ
މަޝްރޫއުތަކާއެކު،  ބިޔަ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ހިންގި 
ބަރޯސާވެފައި  ހުޅަނގަށް  ކަންކަމުގައި  އެހީގެ  ގައުމުތަކުން 
އޮތުން ނިމިއްޖެއެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން އެތައް 

ހޯދައިފިއެވެ. ކުރިއެރުންތަކެއް 

އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއި ގޮތުން ގައުމަށް ގެނެސްދެއްވި 
ބޮޑަށް  އެންމެ  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  ތެރެއިން  ބަދަލުތަކުގެ 
މުއްސަނދިންގެ  ފަގީރުންނާއި  މަސައްކަތްޕުޅަކީ  އެއް  ކުރެއްވި 
އެންމެ  ބަދަލުގައި  ފޮނުއްވުމުގެ  ބަޔަކު  ކުޑަކުރެއްވުމެވެ.  ފަރަގު 
 2020 ވަޑައިގަތެވެ.  އެމަނިކުފާނު  ސީދާ  ހިސާބުތަކަށް  ފަގީރު 
ވަނަ އަހަރު ފާހަގަވެފައިވަނީ މުޅި ޗައިނާއިން "އިންތިހާދަރަޖައިގެ 
"ފަގީރުކަން  ގޮތުގައެވެ.  އަހަރުގެ  ނައްތައިލެވުނު  ފަގީރުކަން" 
މުހިއްމު  ވެފައިވާ  ސަރުކާރުން  ރައްޔިތުންނަށް  ނައްތައިލުމަކީ 
އެއްވެސް  އެހެން  ފުއްދައިދިނުމަށް  ވަޢުދު  އެ   ވަޢުދެއް. 
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ނޑު ދިނިން. ސަރުކާރަށް  މަސައްކަތަކަށް ނުދޭހާ ސަމާލުކަން އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށް  މިއީ ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ނޫން. އެކަމަކު މިއީ އަޅުގަ
ރައީސް ޝީ  ކާމިޔާބީއެއް"  ފާހަގަކުރާ  ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު  ބޮޑަށް 

ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް  ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތަށް  ހާމަކޮށްފައިވާ  ބޭންކުން  ވޯލްޑް 
ތެރޭގައި  އަހަރު  މިވޭތުވެދިޔަ 10  ޒައާމަތުގައި  ޝީ ޖިންޕިންގެ 
ޗައިނާގެ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު 2 
އިގްތިސާދީ  އޮންނަ  ގައުމުތަކާއެކު  އިތުރުވެއްޖެއެވެ.  ގުނައަށް 
އިއުލާންކުރި  މިހާތަނަށް  ދުނިޔޭގައި  ވަރުގަދަކުރުމަށް  ގުޅުން 
ވަނަ   2013 ޕްރޮގްރާމް  ބިޔަ  އެންމެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 
އަހަރު ޗައިނާއިން އިއުލާންކުރިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 
އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ޚަރަދުކޮށްގެން މަގުތަކާއި ބަނދަރުތަކާއި 
އެތައް  ނޫނަސް  މި  ރެއިލްވޭތަކާއި  އެއަރޕޯޓްތަކާއި  ބުރިޖުތަކާއި 

ނިންމައިފިއެވެ. ކޮށްދީ  ޗައިނާއިން  ބިނާއެއް 

ޓްރޭޑްގެ  ފޮރިން  ޗައިނާގެ  ނިމުނުއިރު،  އަހަރު  ވަނަ   2020
ވޮލިއުމް 4.65 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. މިއީ އަހަރަކު 14 
އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ގައުމުގެ އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް 
1.9 އިންސައްތާގައި ދަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ޓްރޭޑް ވޮލިއުމްއިން 
ބަލާއިރު 1978 ވަނަ އަހަރު 26 ވަނައިގައި އޮތް ޗައިނާ މިއަދު 

އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކަށްބަލާއިރު، ސައިންޓިސްޓުންނާއި ޓެކްނިކަލް 
މީހުން އެންމެ ގިނައީ ޗައިނާގައެވެ. ރިސާޗާއި ތަރައްގީއަށް ކުރާ 
ޔުއާންއަށް  ޓްރިލިއަން   2.4 އިތުރުކޮށް،  ގުނަ   180 ހޭދަވަނީ 
އިތުރުވެފައެވެ.  އެމެރިކާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށްފަހު ޓެކްނޮލޮޖީއާ 
ގުޅޭ ސާމާނު އެންމެ ގިނައިން އުފައްދާ، އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމަކީ 
މިއަދު ޗައިނާއެެވެ. މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނޭ އެންމެ ބިޔަ ވިއުގައާއި 

ދަރިވަރުން ދުނިޔޭގައި މިއަދު ތިބީ ޗައިނާގައެވެ.

އޮތީ އެ ލިސްޓުގެ 1 ވަނަގައެވެ. މިއަދު ޗައިނާއަކީ ދުނިޔޭގައި 
އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގައުމެވެ. އަދި ދެވަނައަށް 
އެންމެ ގިނައިން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ގައުމެވެ. ޗައިނާއަކީ ދުނިޔޭގެ 
އިގްތިސާދު ހިންގާ މައި އިންޖީނެވެ. އެ އިންޖީނު ހުއްޓިއްޖެނަމަ 
ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހުއްޓޭނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި 
ނޑައަޅާނީ ޗައިނާގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލިންނެވެ. ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން  ކަ
ހަމައެކަނި  މަޑުޖެހުނަސް،  އިގްތިސާދުތައް  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގެ 

ކުރިއެރީ ޗައިނާގެ އިގްތިސާދެވެ.

ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ޒަޢާމަތާއެކު ޗައިނާއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ 
ކުރިއަރައި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގުޅުންތައް  ބާއްވާ  ދުނިޔެއާއެކު 
މަސައްކަތްޕުޅާއެކު  ޑިޕްލޮމެޓިކް  އެމަނިކުފާނުގެ  ވަރުގަދަވިއެވެ. 
ބޮޑު  ހިނގާ  ދުނިޔޭގައި  ނުވަތަ  ދިމާވާ،  ދުނިޔެއަށް  މިއަދު 
ޝީގެ  ރައީސް  ބަސްވިކެއެވެ.  ޗައިނާގެ  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ 
ވިސްނުންފުޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކި 
ބައަކަށް އެކަނި ފައިދާވުމުގެ ބަދަލުގައި، ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް 

ގޮތަށެވެ.  ލިބޭނެ  ފާގަތިކަން  ކުރިއެރުމާއި  އެކަމުން 

ހޯދި  ޗައިނާއިން  ޒަޢާމަތުގައި  ޖިންޕިންގެ  ޝީ  ރައީސް 
އެދަނީ  މިހާރު  ގައުމަކަށްވެ،  ބާރުގަދަ  ޗައިނާ  ކާމިޔާބީތަކާއެކު 
އާރާއިބާރާ ފުދުންތެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައަށް ވާޞިލުވާނެ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ވަންނަވަމުންނެވެ.  ތެރެއަށް  ޒަމާނެއްގެ 
ކަންކަމުގައި އިސްވެ ނަގައިކިޔާ އަދި ބަސްކިޔާ ޤައުމެއްގެ މަޤާމަށް 
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ޗައިނާ މިކުރި ދަތުރުގައި، ރައީސް ޝީ 
ދަތުރުގެ  ގޮތުގައި،  ނެތް  ޝައްކެއް  އެއްވެސް  ޖިންޕިންގއަކީ 

މޭސްތިރިއެވެ. އިސް  ކުރެއްސެވި  ޗާޓު  މިސްރާބާއި 
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ޔީ  ވަންގް  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  އަދި  ކައުންސިލަރު  ސްޓޭޓް  ޗައިނާގެ 
ދަތުރުފުޅުގައި  ރަސްމީ  ކުރެއްވި  ރާއްޖެއަށް  ޖެނުއަރީމަހު  މިއަހަރުގެ 
ވަނީ  ޞާލިޙްއާއި  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރާއްޖޭގެ 

. ވެ އެ ފަ އި ވަ އް ރަ ކު ލު ދަ އް ބަ

ޖެނުއަރީމަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް މި 
ޑިޕްލޮމެޓިކް  ޗައިނާއިން  ރާއްޖެއާއި  މިއަހަރަކީ،  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، 
ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރޭ ތާރީޚީ އަހަރުކަން ދެބޭފުޅުންވެސް 
ފާހަގަކުރައްވައި، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުމުގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅު 
ގެންދަވަމުން،  ކުރިއަށް  ވާހަކަފުޅު  ޞާލިޙުގެ  ރައީސް  ދެއްކެވިއެވެ. 
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޗައިނާއިން ދެމުންގެންދާ ބޮޑު އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު 

އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

2021 – 2022 ޚާްއަޞ ަހނާދްނަތުކްނ

ުރ ަބްއަދލުުކެރއުްވްނ ާރްއޖޭގެ ަރީއާސިއ ަޗިއާނގެ ޚާިރީޖ ވީަޒ

ަޗިއާނއާިއ ދެިވިހާރއްޖޭގެ ރްަސީމ މްަޝަވާރަތްއ

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ކުރީކޮޅު ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރު އަދި 
ޗައިނާއާ  ޒިޔާރަތުގައި  ކުރެއްވި  ރާއްޖެއަށް  ޔީ  ވަންގް  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ 
ބާއްވަވައިފައެވެ.  ވަނީ  މަޝްވަރާތައް  ރަސްމީ  ދެމެދު  ދިވެހިރާއްޖެއާ 
ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކުގައި ޗައިނާގެ ފަރާތުން، ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީގެ 
އަރިހުގައި އެ ޤައުމުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މަތީފެންވަރުގެ 

ވަފްދުގެ އިސްބޭފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުهللا ޝާހިދެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ޗައިނާގެ 
ދެ  އަދި  ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.  ނޫސްވެރީންނާ  ވަނީ  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ 
ނޫސްވެރީންގެ  ދެއްވައި،  ބަޔާނެއް  ގުޅިފައިވާ  ފަރާތުން  ޤައުމުގެ 

ޖަވާބުދެއްވައިފައެވެ. ސުވާލުތަކަށް 

ަޗިއާނގެ ައުއ ަސީފުރ ަމޤާމުގެ ފަތްޮކޅު އުެރުވްނ

ހަރ  ސަފީރު  އައު  ނޑައެޅުއްވި  ކަ ރާއްޖެއަށް  ސަރުކާރުން  ޗައިނާ 
އެކްސެލެންސީ ވަންގް ލިޝިން އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރާއްޖޭގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އެރުވީ 2021 ވަނަ 

އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފަތްކޮޅު އެރުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު 
ކުރީން  މީގެ  މަޤާމުގައި  ސަފީރުކަމުގެ  ބަދަހިކުރެއްވުމަށް  ގުޅުން  އޮތް 
ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު  މަސައްކަތްޕުޅު  ކުރައްވަވާފައިވާ  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި 
ރައީސް ޞާލިޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އައު ސަފީރުވެސް ދެ ޤައުމުގެ 
ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ 
ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗައިނާގެ ސަފީރުވަނީ ޗައިނާ 
ސަރުކާރުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ރައްދުކުރައްވައިފައެވެ. 

ަޗއިާނ ަސފީާރއި ާނިއުބ ަރީއްސ ަބްއަދލުުކެރއުްވްނ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ އަރިހަށް ރާއްޖޭގައި 
ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލްންސީ ވަންގް ލިޝިން އިޙްތިރާމުގެ 
ވަނަ   22 ޑިސެމްބަރުމަހު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 ކުރެއްވީ  ޒިޔާރަތެއް 

ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެއާ  ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  ސަފީރު  ޗައިނާ  ޒިޔާރަތުގައި  މި 
ވަނީ  މައްޗަށް  މުހިންމުކަމުގެ  ބަދަހިކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ގުޅުން  ޗައިނާގެ 
ފައިޞަލް  ނައިބު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފައެވެ. 
ޞިއްޙީ  ދާއިރާއާ،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  ނަސީމް 
ދާއިރާގައި  ތަރައްޤީގެ  ރަށްވެހިކަމާ  ދާއިރާއާ،  ތަޢުލީމީ  ދާއިރާއާ، 
ދެމުންގެންދާ  މިހާރުވެސް  އަދި  ވެދީފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޗައިނާއިން 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އެހީތައް  ބޮޑެތި 
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އަޙްމަދުގެ  ފަޒްނާ  މެޑަމް  އަނބިކަނބަލުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
އަރިހަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލްންސީ 
ވަންގް ލިޝިން އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު 

ދުވަހުއެވެ. ވަނަ   18

ވާހަކަފުޅުގައި،  ދެއްކެވި  ސަފީރު  ޗައިނާގެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި 
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދީންނާ އަދި ތަޢުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި 
ފުރަތަމަ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޚިދުމަތްތެރިކަން  ފަޒްނާގެ  މެޑަމް 
ފަށާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ކިޔަވައިދިނުމަށް  ހިލޭ  ހަމަޔަށް  ޑިގްރީއާއި 
ޕްރޮގްރާމަށް ތާރީފުކުރެއްވިއެވެ. މެޑަމް ފަޒްނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޗައިނާއިން 
އެހީތައް  ދީލަތި  ދެމުންގެންދާ  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ފާހަގަކުރައްވައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

ަޗއިާނގެ އީެހ ާރްއޖޭގެ ޚާިރޖީ ވުޒާާރައްށެމޑަމް ަފޒްާނއާ ަޗއިާނ ަސފީުރ ަބްއަދލުުކެރއުްވްނ

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ބިނާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށާ، ޚާރިޖީ ވުޒާރާއަށް 
ބޭނުންވާ އިތުރު ވަސީލަތްތައް ފަހިކޮށް ޤާއިމުކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 
ދެ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެހީގެ  ޑޮލަރުގެ  ނޑަކަށް 310000  ގާތްގަ ވެދިން 
ޤައުމުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ، މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 
ޔީ  ވަންގް  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  އަދި  ކައުންސިލަރ  ސްޓޭޓް  ޗައިނާގެ  މިއީ 
މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި 

އެހީއެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ބިނާ 2006 ވަނަ އަހަރުކޮށްދިނީ ޗައިނާއިންނެވެ. 
މަޝްރޫޢެއް  ކުރުމުގެ  ޒަމާނީ  ފިލުވައި  އާބާތުރަ  ބިނާގެ  މި  އޭގެފަހުން، 

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ހިންގައިދީފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުهللا 
އެކްސެލްންސީ  ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާ  ހުންނަވާ  ރާއްޖޭގައި  ޝާހިދާއި، 
ވަންގް ލިޝިން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި 
ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ހިންގަމުންދާ  މަސްރަޙުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ތަރައްޤީއަށް  ރާއްޖޭގެ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ދެބޭފުޅުންވެސް 
ދެބޭފުޅުންވެސް  ކާމިޔާބީ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ހިންގާ  ޗައިނާއިން 

. ވެ އެ ވި އް ރެ ކު ގަ ހަ ފާ

ބޮޑު  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ދެބޭފުޅުންވެސް  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި 
ސިޔާދަތަށް  އަނެއްބަޔެއްގެ  އެއްބަޔަކު  ދެމެދު  ޤައުމަކާ  ކުޑަ  ޤައުމަކާ 
ޗައިނާގެ  ރާއްޖެއާ  ދިނުމުގައި  އެހީތެރިކަން  ތަރައްޤީއަށް  އިޙްތިރާމްކޮށް، 

ނަމޫނާއެކެވެ. ރީތި  ދުނިޔެއަށްވެސް  މުޅި  ގުޅުމަކީ 

ާރ ަޗއިާނ ަސފީުރ ަބްއަދލުުކެރއުްވްނ ަޗއިާނ ަސފީުރ ިއްސ މްަސއޫލުެވީރްނގެ ައިރަހްށޚާިރޖީ ވީަޒ

އިސް  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ތެރޭ  މަސްދުވަހުގެ   5 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  މި 
ރާއްޖޭގައި  މަސްއޫލުވެރީންނާ،  އިސް  ބައެއް  ތިބި  މަޤާމުތަކުގައި 
ލިޝިން  ވަންގް  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާގެ  ހުންނަވާ 
އިސް  ބައްދަލުކުރެއްވި  އެކަމަނާ  މިގޮތުން  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 
އާމިނަތު  މިނިސްޓަރު  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ތެރޭގައި  މަސްއޫލުވެރީންގެ 
އިބްރާހީމް  ޑރ.  މިނިސްޓަރު  އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ  ޝައުނާއާއި، 
ފިޝަރީޒް  އާއި،  ޢަބްދުهللا  ޢިމްރާން  މިނިސްޓަރު  ހޯމް  ޙަސަނާއި، 
މިނިސްޓަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އާއި، ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު 
ޔުމްނާ މައުމޫނާއި، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއި، އެޑިޔުކޭޝަން 
މިނިސްޓަރު  ޓްރާނސްޕޯޓް  ޢަލީއާއި،  ޢާއިޝަތު  ޑރ.  މިނިސްޓަރު 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ނަޙުލާ  ޢާއިޝަތު 
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ދެ  ރާއްޖޭގެ  ފޮތްތައް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ޘަޤާފީ  އަދި  ތާރީޚީ  ޗައިނާގެ 
ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ 
އެމްބަސީގައި މިއަހަރުގެ މާރިޗްމަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. 

މިގޮތުން، ޗައިނާގެ ތާރީޚީ އަދި ޡަޤާފީ ފޮތްތައް ހަދިޔާކުރި ދެ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ، 
)ސީއެމްސީއޭ(  އެސޯސިއޭޝަން  ކަލްޗަރަލް  މޯލްޑިވްސް  ޗައިނާ 
އޯގަނައިޒޭޝަން  ކަލްޗަރަލް  އެންޑް  ޓްރޭޑް  ޗައިނާ  މޯލްޑިވްސް  އާއި، 
ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމުގެ  ދެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި  އެވެ.  )އެމްސީޓީސީއޯ( 
ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ކަންކަން  ޗައިނާގެ  ބަދަހިކޮށްދިނުމަށާ،  ގުޅުން 
މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރާ  ޖަމްޢިއްޔާއިން  ދެ  މި  އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް 

އަދާކުރެއްވިއެވެ. ޝުކުރު  ސަފީރު  ޗައިނާ  ހުންނަވާ  ރާއްޖޭގައި 

ުއނެްސލަރ ޫޔ ަމިޖލްިސ ާނިއުބ ަރީއްސ ައިރަހްށަޗިއާނގެ ތީާރީޚ ަޡޤާީފ ޮފތްަތްއ ާރްއޖޭގެ ެދ ަޖމްިޢްއާޔައަކްށ ަކ

ޝުއެޔޮންގް،  ޔޫ  ކައުންސެލަރު  އެމްބަސީގެ  ޗައިނާ  ހުންނަ  ރާއްޖޭގައި 
ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ދުވަހު  ވަނަ   22 ޖޫންމަހުގެ  މިއަހަރުގެ 
ނާއިބު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޒިޔާރަތްކުރައްވައި،  މަޖިލީސްކުރާގެއަށް 

ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަބްދުهللاއާއި  އީވާ  ރައީސް 

ކައުންސެލަރު ޔޫ ގެ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެއާ ޗައިނާގެ ޤާނޫނު 
ތަޖްރިބާ  އެއްބަޔެއްގެ  ބަދަހިކޮށް،  ގުޅުން  މެދުގައި  މަޖިލީހުގެ  ހަދާ 
ބެހޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވިދާނެ  ޙިއްސާކުރުމަށް  އަނެއްބަޔަކާ 
މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގުޅުން 
ދެބޭފުޅުންވެސް  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  އެކި  ކުރެވިފައިވާ  ބަދަހިކުރުމަށް 
ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، ޗައިނާއާއި ރަޙްމަތްތެރިކަން 
ބަދަހިކުރުމުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕެއްވެސް މިއަހަރު ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވައިދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޮލެޖް ކަމުގައިވާ 
ވިލާ ކޮލެޖްގައި ޗައިނާ ބަސް ކިޔަވައިދޭ ޚާއްޞަ ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް 
ފަށައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޗައިނާގެ ޗަންގްޢަން ޔުނިވަރުސިޓީއާއި 
ވަމުންދާ  ފަށައިގަތުމަށް  ޚިދުމަތް  ސެންޓަރުގެ  މި  ޤާއިމުކުރާ  ގުޅިގެން 
އެމްބަސީގެ  ޗައިނާ  ހުންނަ  ރާއްޖޭގައި  ބައްލަވައިލެއްވުމަށް  ތައްޔާރީތައް 
ވިލާކޮލެޖަށް  ދާދިފަހުން  ވަނީ  ޝުއެޔޮންގް  ޔޫ  ކައުންސެލަރ 

ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

އިސްވެރީންނާ  ވިލާކޮލެޖުގެ  ވަނީ  ޔޫ  ކައުންސެލަރ  ޒިޔާރަތުގައި  މި 
މަރުކަޒުގެ  ކިޔަވައިދޭ  ބަސް  ޗައިނާ  އަދި  ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ. 
ޑރ.  ރެކްޓަރ  ވިލާކޮލެޖުގެ  ގޮތްތަކާމެދު  އަވަސްކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް 

މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަންވަރާ  އަޙްމަދު 

ަޤުއމީ ުޔިނަވރސިީޓގެ ަދިރަވުރްނގެ ަޖމްޢިްއާޔއާ ެއުކވިލާ ޮކލެޖަްގއި ަޗއިާނ ބްަސ ިކަޔަވިއޭދްނ ފަަށީނ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރުސިޓީއާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެ ޔުނިވަރުސިޓީ 
ކުރަމުންގެންދާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  ޗައިނާއިން  ކުރިއެރުވުމަށް 
ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރުސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދަށުން،  މަސައްކަތްތަކުގެ 
ޖަމްޢިއްޔާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީއިން ވަނީ މިހިނގާ 

ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ. ދުވަހު  ވަނަ   9 ޖޫންމަހުގެ 

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ، 
ކައުންސެލަރު ޔޫ ޝުއެޔޮންގްއެވެ. ޤައުމީ ޔުނިވަރުސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ 
ރައީސް  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ،  ފަރާތުން  ޖަމްޢިއްޔާގެ 
ޙުސެއިން ޒާއިދެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ޗައިނާއިން 

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.
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ަޗއިާނ-ާރްއޖެ ިޑޕޮްލެމިޓކް ގުޅުމުގެ ަރްނޫޔީބލް

ާރްއޖޭގެ ަތަރްއީޤަގިއ ަޗިއާނައީކ މުިހްނމު ަބިއެވިރެއްއ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން 1965 ގެ ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހު 
ލިބި އދ ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ 
ވިއެވެ. އޭގެ 7 އަހަރުފަހުން 1972 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއާ ދިވެހިރާއްޖެއާ 
ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރެވުނެވެ. މިއަހަރަކީ ދެ ޤައުމުގެ މި 

ބަދަހިގުޅުމުގެ ރަންޔޫބީލް އަހަރެވެ. 

މަޝްރޫޢުކަމުގައިވާ  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ފުރަތަމަ  ފެށުނު  ރާއްޖޭގައި 
އެހީތެރިކަން  ސަރުކާރުގެ  ޗައިނާ  ހިންގީ  މަޝްރޫޢު  "ސިނަމާލެ" 
މިއަދާ  އޭގެފަހުން،  ކުރިއެވެ.  އަހަރު   30 މީގެ  އެއީ  ލިބިގެންނެވެ. 
ހައުސިންގ ގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސޯޝަލް  ހަމަޔަށް 
އޭގެ  އެކުއެވެ.  އެހީތެރިކަމަކާ  ބޮޑު  ސަރުކާރުގެ  ޗައިނާ  ހިންގާފައިވަނީ 
ތެރޭގައި "ސިނަމާލެ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލޭގައި ބިނާކުރި ފްލެޓްތަކާ، 
އަދި މާލެޔާ ހުޅުމާލެޔާ އަތޮޅުތަކުގައި ޗައިނާއިން ބިނާކޮށްދީފައިވާ އިތުރު 
ފްލެޓްތަކާ، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރުގެ 7000 ފްލެޓް 
 8000 ބިނާކުރަމުންދާ  މިހާރު  ކުންފުނިތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ހިމެނެއެވެ. 
އަށް ވުރެ ގިނަ ފްލެޓަށް ލޯން ހަމަޖައްސައިދީ ބިނާކޮށްދެމުން ދަނީވެސް 

ކުންފުނިތަކުންނެވެ. ޗައިނާ 

ޗައިނާ  ކޮށްދިނީ  ބިނާ  އަރުޝީފް  ޤައުމީ  ދާރުލްއާޘާރާ  ޤައުމީ  ރާއްޖޭގެ 
ސަރުކާރުގެ އެހީގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ޒަމާނީ ޗާލު ޢިމާރާތް 
ކޮށްދީފައިވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހަދިޔާއެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ.

ބޮޑު  އެންމެ  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ  ހިންގާފައިވާ  މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭގައި 
ބްރިޖާ  ގުޅުވައިދިން  ހުޅުލެ  އަދި  ހުޅުމާލެ  މާލެއާ  މަޝްރޫޢުކަމުގައިވާ 
ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ސަރުކާރުން  ޗައިނާ  ހައިވޭތަކަކީ  ގުޅޭ  ބްރިޖާ  އެ 
މަސައްކަތްތަކެކެވެ.  އަގުހުރި  ކޮށްދީފައިވާ  ރާއްޖެއަށް  ސަމާލުކަމަކާއެކު 
ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް )ސިނަމާލެ ބްރިޖް( އަކީ މުޅި 
ބިނާއެކެވެ.  އަގުހުރި  ބަދަލުކޮށްލި  ދިރިއުޅުން  އިޤްތިޞާދާ  ރާއްޖޭގެ 
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުކަމުގައިވާ 
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 
މަޝްރޫޢު ގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފަންޑްކޮށްދީފައިވަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. އަދި މި 
މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިކަމުގައިވާ ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގެ އައު ރަންވޭ 
ބިނާކޮށްދީފައިވަނީވެސް ޗައިނާއިންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ 
ޒަމާނީ އެންމެ ދިގު މަގަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 

މަގެވެ. ދިގު  ކިލޯމީޓަރުގެ  ބިނާކޮށްދިން 17  ލ.އަތޮޅުގައި 

މިވޭތުވި  އެހީތެރިކަމެއް  އެތައް  މިފަދަ  ސަރަޙައްދުތަކަށް  އެކި  ރާއްޖޭގެ 
ވަބާއާއި  ކޮވިޑްގެ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު  ޗައިނާއިން  ދުވަސްތަކުގައި 
ގުޅިގެންވެސް ދިވެހީންނާ އަތާއަތް ގުޅާލައިގެން އެތައް ކަމެއް ޗައިނާއިން 
ޖާގައިގެ  މީހުންގެ   800 ތެރޭގައި،  އޭގެ  ފަހިކޮށްދެމުންނެވެ.  ދަނީ 
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ބިނާކޮށްދިނުމާ، ކޮވިޑް ވެކްސިނާ، އެތައް މިލިއަން 

ހިމެނެއެވެ.  ހަދިޔާކުރުން  ސާމާނު  ޞިއްޙީ  އަގުހުރި  ރުފިޔާއެއްގެ 
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އިންސައްތަ   30 މުދަލުގެ  ނެރުނު  ބާޒާރަށް  ދުނިޔޭގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021

 2012 މިއީ  ދައްކާގޮތުން  ހިސާބުތައް  ތަފާސް  ޗައިނާއިންނެވެ.  އުފައްދާފައިވަނީ 

އަގުގެ  ކުރިއެރުމެކެވެ.  އިންސައްތައިގެ   22.5 ބަލާނަމަ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

ގޮތުން ބަލާނަމަ  16.98 ޓްރިލިއަން ޔޫއާންއިން، 31.4 ޓްރިލިއަން ޔޫއާންއަށް 

އިތުރުވުމެކެވެ. 

ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ވިޔަފާރިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ދުނިޔޭގެ 100 ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނިތައްކަމަށް  އުފައްދާ  ގޭމް  މޮބައިލް  ޗައިނާގެ  ކުންފުންޏަކީ   40 ތެރެއިން 

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ މި ކުންފުނިތަކުން މިދިޔަ މޭމަހު ވަނީ 

2.3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައެވެ. 

ވަނީ  ޗައިނާއިން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   10 މިދިޔަ  ކިލޯވޮޓްއާއެކު،  ބިލިއަން    1.1

ގާއިމުކޮށްފައެވެ.  ނިޒާމު  ބޮޑު  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  އުފައްދާ  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނިވި 

އަދި ތެލާއި ގޭހާއި ބޯޓުދެލީގެ ބަދަލުގައި ނޮން-ފޮސިލް ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާވެއްޓާއި 

ރަށްޓެހި ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ޗައިނާއިން ވަނީ 16.6 

އިތުރުކޮށްފައެވެ. އިންސައްތަ 

އުސްމިނުގައި 385 މީޓަރު ހުންނަ 2 ޕަވަރ ޓްރާންސްމިޝަން ޓަވަރު ބޭނުންކޮށްގެން 

ޗައިނާގެ އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު ޔަންގްޒީ ކޯރު ހުރަސްކޮށް، ކަރަންޓް ކޭބަލްތައް ވަނީ 

އެންމެ  މިފަދަ  ގުޅުވައިދޭ  ކޭބަލް  ކަރަންޓް  ހުރި  ދުނިޔޭގައި  މިއީ  ގުޅައިލާފައެވެ. 

އުސް ދެ ޓަވަރެވެ.

ޗައިނާގެ މުސްލިމް އާާބދީބޮޑު، ޝިންޖިއަންގައި ބިނާކުރާ ބިޔަ ހައިވޭ މަޝްރޫޢުގައި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ޗައިނާ  މަސައްކަތް  ޓަނައްލެއްގެ  ހިމެނޭ، 

ޝިންޖިއަން  ކުރަނީ:  އިންޖިނޭރުން  ކުންފުނީގެ  އިންޖިނިއަރިންގެ  ހައިވޭ  ފަސްޓް 

ސަރަހައްދުގައި 131.1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢު މިއަހަރު 

ހިންގާނެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޗައިނާގައި ހުރި ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ޢަދަދު 3.9 

މިލިއަނަށް އަރައެވެ. ޖާގައިގެ ގޮތުން 3.41 ބިލިއަން އަކަމީޓަރު މި އެކުވެނިތަކުގައި 

ޖުމްލަ އެބަހުއްޓެވެ. އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ މިއީ ބޮލަކަށް 2.41 އަކަމީޓަރުގެ 

ކުޅިވަރު ޖާގައެވެ. ޗައިނާގެ ކުޅިވަރު އެކުވެނިތަކުގެ އަގު 5 ޓްރިލިއަން ޔުއާންއަށް 

2025 ވަނަ އަހަރު އަރާނެއެވެ.

އޯގް  ޑޮޓް  ޗައިނާ  ނޫސްކަމުގައިވާ  އެއް  މަޝްހޫރު  އެންމެ  ނުކުންނަ  ޗައިނާގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ  ޗައިނާގައި  އާއި  ދޮންޙައި  ވަންގް  އިންޗީފް  އެޑިޓަރ  ގެ 

މި  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.  ދުވަހު  ވަނަ   16 ޖޫން  ޢަޒީމާ  ޢާއިޝަތު  ސަފީރު 

ގުޅޭގޮތުން  ބަދަހިކުރެއްވުމާ  އިތުރަށް  ގުޅުން  ޤައުމުގެ  ދެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި 

މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. ވަނީ  ދެބޭފުޅުން 

އޯގް  ޑޮޓް  ޗައިނާ  ނޫސްކަމުގައިވާ  އެއް  މަޝްހޫރު  އެންމެ  ނުކުންނަ  ޗައިނާގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ  ޗައިނާގައި  އާއި  ދޮންޙައި  ވަންގް  އިންޗީފް  އެޑިޓަރ  ގެ 

މި  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.  ދުވަހު  ވަނަ   16 ޖޫން  ޢަޒީމާ  ޢާއިޝަތު  ސަފީރު 

ގުޅޭގޮތުން  ބަދަހިކުރެއްވުމާ  އިތުރަށް  ގުޅުން  ޤައުމުގެ  ދެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި 

މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. ވަނީ  ދެބޭފުޅުން 
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ލައުޑީގައި  ޕްރޮވިންސްގެ  ހުނާން  ސެންޓްރަލް  ޗައިނާގެ  ގައި   28 މެއި   2022

ސަބަބުން  މުބާރާތްތަކުގެ  އުފެއްދުމުގެ  ރޮބޮޓް  ރޮބޮޓާއެކު:  އޭނާގެ  ފުރާވަރުކުއްޖަކު 

ޒުވާނުންނަށް ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރިއަށްދިއުމަށް ހިތްވަރު ލިބެއެވެ. 

މި މުބާރާތުގައި ރޮބޮޓް ކޮންޓްރޯލް، ސްމާޓް މޫވްމަންޓް، އަދި އިންޓެލިޖެންޓް ރިލޭގެ 

ވާދަތަކުގައި 500 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދީން ބައިވެރިވިއެވެ.

ބޮޑެތި  އަންނަނީ  ޗައިނާއިން  މަދުކުރުމުގައި  ވިހަގޭސް  ދޫކުރާ  މާޙައުލަށް  ޖައްވަށާ 

ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. މިގޮތުން، 2005 ން 2021 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް 

 50.3 މިންވަރު  ބޭނުންކުރާ  ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް  ޔުނިޓަކަށް  ކޮންމެ  ޖީޑީޕީގެ 

ދަށްކުރެވިފައެވެ. ވަނީ  ޗައިނާގައި  އިންސައްތައަށް 

ގެންގުޅެ  ދިރުވައި،  މަސް  ހިސާބުތަކުގައި  ފުން  ނޑުގެ  ކަ މިއީ   1  - ޝެންލަން 

މިއީ  ސަރަޙައްދެކެވެ.  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޗައިނާއިން  ތަޖްރިބާތަކަކަށް  އާލާކުރުމުގެ 

ނޑުގެ މިހާ ފުނުގައި މަސް ގެންގުޅެ އާލާކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ތަޖްރިބާއެވެ.  މިހާތަނަށް ކަ

"އެޓްލާންޓިކް  ގެންގުޅޭނީ  މިތަޖްރިބާގައި  ކުރާ  ގައި  ނޑު(  )ރީނދޫކަ ޔެލޯސީ 

މަހެކެވެ. ކިޔާ  ސެލްމަން" 

ލިސްޓުގައި  ކޮމްޕިއުޓަރުގެ  ސުޕަރ   500 ވަރުގަަދަ  އެންމެ  ގޮތުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

މި  ބަލާނަމަ،  ގޮތުން  ޢަދަދުގެ  ހިމެނެއެވެ.  ކޮމްޕިއުޓަރު  ސުޕަރ   173 ޗައިނާގެ 

ލިސްޓުގައި އެންމެ ގިނައީ ޗައިނާގެ ސުޕަރ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކެވެ. ލިސްޓުގެ ގަދަ 10 

ގައި ޗައިނާގެ "ސަންވޭ ޓައިހޫލައިޓް" އާއި "ޓިއާންހ2ީ-އޭ" ސުޕަރ ކޮމްޕިއުޓަރު 

ހިމެނިފައެވެ. ވަނީ 

ދުން  ދުންއެޅުމާ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދާގީނާތަކުގެ  ދާރުލްއާޘާރުގެ  ޚާބެއި  ޗައިނާގެ 

އަލިކަން  ދުނިޔޭގެ  ޢީސާގެފާނު  މިއީ،   : އާލާތެއް  ބޭނުންކުރާ  އިހުގައި  އެރުވުމަށް 

ސްޓޭޓްގައި  ޖޮންގްޝަން  ޗައިނާގެ  އަހަރުކުރިން   206 ދެކެވަޑައިގަތުމުގެ 

ރަސްކަންކުރެއްވި "ހުޅަނގު ޚާން" ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަލެއްކަމުގައިވާ ލިއު ޝެންގްގެ 

އާޘާރެކެވެ. ނެގި  މަޤްބަރާއިން 

ރުނބައެއްގެ ބައްޓަމަށް ހުންނަ "ކިންޝާ" ކިޔާ މި ކަންވާރަކީ ޗައިނާގެ ޖަންޖިއާކޯ 

ސަހަރަށް ނިސްބަތްވާ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުމެކެވެ.  300 އަހަރުގެ ދިގު 

ތާރީހެއް އޮންނަ ކިންޝާ ހަދަނީ ޖަންޖިއާކޯއިން ފެންނަ ޗަކައެއް ބޭނުންކޮށްގެން، 

މެޝިނަކާއި ނުލައި 1600 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ހޫނުކޮށްގެންނެވެ.

ސޮންގް  ދެމެދު  އަހަރާ  ވަނަ   1279 އަހަރާ  ވަނަ   960 މީލާދީން  ޗައިނާގައި 

މިހާރު  އަވަށް  ސިކިކޫ  ބިނާކޮށްފައިވާ  ޒަމާނުގައި  ހިނގި  ރަސްކަން  ދަރިކޮޅުގެ 

އޮންނަނީ ޗޮންގޗިންގ ސިޓީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޤަދީމީ އެތައް ބިނާއަކާ މަލަތަކެއް 

ފެންނަ މި އަވަށަށް މިނަން ދެވުނީ މުށީގެ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރޭ ބަނދަރަކަށް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއެވެ. އެޒަމާނުގައި 

ދަރިކޮޅުގެ  މިންގް  ޗައިނާގައި  އަށް   1644 އިން   1368 މިސްކިތަކީ  ށިގުއާން 

ރަސްކަން އޮތްއިރު، ގަންސޫ ޕްރޮވިންސްގެ ލަންޖޯ ސިޓީގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އަރަބި 

އިސްލާމީ ފަންނުވެރިކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ.  މިހާރު ފެންނަ އެހުރިގޮތަށް އެ މިސްކިތް 

އައުކުރީ 1990 ގައެވެ. އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މި 

މިސްކިތް ބޭނުންކުރަމުން ދެއެވެ.
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ޗައިނާއިން އަލްޖީރިއާގައި ބިނާކޮށްދިން ބަރަކީ ސްޓޭޑިއަމް : މިއީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ 

ފުރަތަމަ  ބިނާކުރި  އަލްޖީރިއާގައި  ފެތޭގޮތަށް  ނޑުތަކަށް  މިންގަ ފީފާގެ  ޖަމިއްޔާ 

ސްޓޭޑިއަމްގައި  މި  ބޮޑުމިނުގެ  ހެކްޓަރުގެ   68 ސްޓޭޑިއަމެވެ.  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އޮވެއެވެ. ޖާގަ  ތިބެވޭނެ  ކުޅިބަލަން  މީހުންނަށް   40000

މުމްބާއީއަށް  އިންޑިއާގެ  އެއާޕޯޓުން  އިންޓަނޭޝަނަލް  ޖިއާންބޭ  ޗޮންގްޗިންގް 

އަލަށް  ދެމެދުގައި  ދެ ސިޓީގެ  އެ  ފްލައިޓަކީ،  ކާގޯ  ފެށި  ދަތުރު  އަންގާރަދުވަހުގެރޭ 

ފަށާ ވައިގެ މަގުން މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެށުމެވެ. މި ދަތުރުތައްކުރާ އިންޑިއާގެ 

ސްޕައިސްޖެޓް އެއާލައިންސްއިން ހަފުތާއަކު ކާގޯ ފްލައިޓެއް ޗައިނާގެ ޗޮންގޗިންގަށް 

ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

ކޮންފަރެންސް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޒަމާނީ،  އެންމެ  ޒެމްބިއާގައި  ޚަރަދުގައި  ޗައިނާގެ 

ސެންޓަރެއް ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. ކެނެތު ކައުންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް 

ސެންޓަރުގެ ނަންދީފައިވާ މި ބިނާގެ މައި ހޯލަކީ 2500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މާލަމެކެވެ. 

މި ސެންޓަރު ޗައިނާއިން ބިނާކޮށްދިނީ މިއަހަރުގެ އެފްރިކަން ޔޫނިއަން )އޭޔޫ( ގެ 

ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއިން 153 ޤައުމަކަށާއި، 15 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތަކަށް، ޞިއްޙީ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ 4.6 ބިލިއަން 

 430 ރީއެޖެންޓްސްއާއި،  ޓެސްޓް  ބިލިއަން   18 ތަޙްލީލްކުރާ  ކޮވިޑް  ފޭރާމާއި، 

ވެކްސިން  ކޮވިޑް  ޑޯޒްގެ  ބިލިއަން   2.2 މާސްކާއި،  ފޭސް  ގިނަ  ބިލިއަނަށްވުރެ 

ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. 

ޗައިނާގެ ގުޢަންގްދުންގް ޕްރޮވިންސްގެ ޝެންޖެން ސިޓީގެ ލުއޯހޫ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި 

ހުންނަ "ކިންގްކީ 100" ޓަވަރަކީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ކޮންފަރެންސް މާލަންތަކާ، އޮފީސް 

އަދި ހޮޓަލާ ފިހާރަތައް ހިމެނޭ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ޒަމާނީ ބިނާއެކެވެ. 

ރުނބައެއްގެ ބައްޓަމަށް ހުންނަ "ކިންޝާ" ކިޔާ މި ކަންވާރަކީ ޗައިނާގެ ޖަންޖިއާކޯ 

ޗައިނާގެ ފުޗިއަން ޕްރޮވިންސްގެ، ޝިއަމެން ސިޓީ މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ "ގާޑަން 

ސިޓީ" ނުވަތަ "ބަގީޗާ ސަހަރު"ގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ސިޓީގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން 

ދަނީ އެ ސިޓީގައި ގަސްގިނަކޮށް ފެހިކަން އިތުރުކުރަމުންނެވެ. ގަސްގިނަ މަގުތަކާ 

ޖަންގަލީއެއްގެ  ގަސްހައްދާފައިވާ  ޕްލޭންކޮށްގެން  ދުއްވާލާފައިދާއިރު،  ބްރިޖްތަކުން 

ތެރެއިން ދަތުރުކުރުމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވެއެވެ.

ޗިންގ ޝިޔޯ މައުންޓަން ޕާކަކީ ޗައިނާގެ ނަންނިންގް ޕްރޮވިންސްގެ ޗިންގ ޝިޔޯ 

އޭޝިޔާގެ  ދެކުނު  ސަރަހައްދެކެވެ.  ހިތްގައިމު  ވަރަށް  އޮންނަ  ޑިސްޓްރިކްޓްގައި 

"ޓްރޮޕިކަލް ޕްލާންޓް ލޭންޑްސްކޭޕް" ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މި ޕާކަކީ 235 އާއިލާއެއްގެ 

1283 ބާވަތަށް ނިސްބަތްވާ 6128 ވައްތަރުގެ ގަސްގަހާގެހި ފެންނާނެ ޕާކެކެވެ.

ދިގު  ކިލޯމީޓަރުގެ   1.8 ޑިސްޓްރިކްޓްގެ  ކިއޭޝީ  ޗައިނާގެ ޝެންޔަންގ ސިޓީގެ، 

މާކެޓަކީ،  ނައިޓް  ޝިންގްޝަން  ކަމަށްވާ  ބާޒާރެއް  ދެމިގެންދާ  ސަރަހައްދަކަށް 

އެކި  ދުނިޔޭގެ  މާކެޓުން  ނައިޓް  މި  މާކެޓެވެ.  ނައިޓް  ބޮޑު  އެންމެ  އޭޝިއާގެ 

ބޮޑެތި  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ފޭރާމާއި،  ތަފާތު   ކާނާއާއި،  ޚާއްސަ  ކަންކޮޅުތަކުގެ 

ތަޖްރިބާކޮށްލެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުން  ފަންނީ  ތަފާތު  ކަހަލަ  އެކި  ސެންޓަރުތަކާއި 
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