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2 ހާ  ފު ަޞ

ްސ ަބ ްސ އި

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ުފަރަތަމ
ިނުއްސ ެލަޓރައްށ ަމުރަޙާބ! ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ައްށ ުނަވ ައަހުރ
ުފިރ 10 ަވަނ ައަހުރ ފޭެށ ައަހރީ ުދަވުހގެ ަތުހިނާޔ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ެއާހާރިއ ިމާހުރގެ ެއްނެމަހިއ ެމްނަބުރްނާނިއ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ ެއިކ ަދުއުރަތުކގެ ެމޭނޖަްމްނޓަްތަކާށިއ ުމަވއަްޒުފްނަންށ
ައިރްސުކަރެމވެ. ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ުދަވެހއް ުދަވަހަކްށ ޮބޑުވެ
ުފާޅަވުމްނޮގްސ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިމަވނީ ޮބޑިެތ ުކިރެއުރްނަތކެއް
ޯހާދަފެއވެ. ެއޮގުތްނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ މިީޑާއައކީ ެއްނެމ ޮބޑު
ިއްނިޤާލެބއް ައިއްސަފިއާވ ެއއާްދިއާރެއވެ. ިމ ިނުއްސެލަޓރ

ެނެރިވގްެނދުިއަމކީ ިމަކުމގެ ަދލަީލަކްށ ުފެދެއވެ.
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ިއްނ ިހްނާގ ަޙަރާކތަްތުކގެ ިއުތުރްނ
ަދިރަވުރްނގެ ަޙއުްޤަގިއ ުކެރވޭ ަމަސއަްކތަްތާކިއ، ުކެރވޭ ަކްނަކްނ
ިއުތަރްށ ާހަމޮކްށ ަދިރަވުރްނަންށ ިޙއާްސުކުރުމގެ ުމިހްނުމަކްނ ިމާހުރ
ިމަވނީ ިއުހަންށުވެރ ޮބޑުވަެފެއވެ. ަހަމެއާއުކ ަކްނަކުމގެ ެތުދ ޮދާގިއ
ަކްނަކްނ ިހނާގުނިހނާގ ޮގތް ަބަލިއ ެތުދ ަމުއޫލާމުތ ޯހާދ ިލިބަގުތަމކީ
ުމިހްނުމަކެމއަްކުމަގިއ ެދކެެމވެ. ިމޫޔިނައްނ ިއްނ ަދިރަވުރްނަންށ
ުފުރަސުތަތއް ޯހަދިއދީ ަގިއަގިއ ެނތް ުހަނުރަތއް ަލިއދީ ަތުޖރާީބަތއް
ޯހަދިއދީ ިމ ުޔިނަވރިސޓްީނ ިނުކްނަނ ޮކްނެމ ުކއަްޖކީ ޮކްނެމ
ަމިއާދެނއަްގިއވްެސ ަތާފުތ ުކއަްޖަކްށ ެހުދަމކީ ިމ ޫޔިނައްނގެ ަމިއަގނޑު
ެއއް ަމަސއަްކެތވެ. ިމ ަފުޚުރވިެރ ިބާނިއްނ ިނުކތް ަދިރަވުރްނ ަދނީ
ިމަކްނ ާސިބުތޮކްށެދުމްނެނވެ. ިމ ަޖިމއާްޔައކީ ަޤުއުމަގިއ ޮއތް ެއްނެމ
ޮބޑު ެއްނެމ ިހްނުގްނެތިރ ަޖިމއާްޔަކުމަގިއ ެދިކ ެއަތކެއް ަޖިމއާްޔަތާކިއ
ަޖާމައތަްތުކްނާނިއ ުމައއަްސާސަތުކްނ ިމަޖިމއާްޔާއިއ ުގިޅގްެނ ަކްނަކްނ
ާރާވ ިއްނިތާޒމުްކުރަމްށ ަޝުއުގވިެރަކްނ ާފުޅުކާރ ުކުރަމކީ ިމަޖިމއާްޔ
ާއެދިވަފިއާވ ިހާސުބ ަރމުްޒޮކްށޭދ ަކެމކެވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ަޤުއމީ
ފްެނަވުރަގާއިއ ުދިނޭޔގެ ފްެނަވުރަގިއ ިމަޖިމއާްޔ ިވާދ ަބުބޅުަމްނާދަކމީ ިމ

10 ަވަނ ައަހުރ ފިެށގްެނާދިއުރ ުކރީ ަދުއުރަތުކގެ ަރއުީސްނާނިއ

ެއޭބުފުޅްނގެ ިހްނާގޮކިމޓަީތާކިއ، ޮގިފަތުކގެ ިހްނާގ ޮކިމޓަީތުކގެ
ެމމަްބުރްނާނިއ، ލީޑުަރްނާނިއ، ެއްނެމަހިއ ެމމަްބުރްނަންށ ުޝުކުރ

ައާދުކުރްނ ަހއުްގ ަކެމކެވެ.
ުފަރަތަމ ަދުއުރްނ ފިެށގްެނ  9 ަވަނ ަދުއުރ ިނުމަމަކްށާދިއުރ
ޫޔިނައްނ ިމަވނީ ާފަހަގޮކްށެލވަޭފަދ ާކިމާޔީބަތކެއް ާހިސލޮްކްށަފެއވެ.
"ައްސަދނިޑްނ ޭބަރްށ" ާދްނ ެއިކ ަދުއުރަތުކްނ ުކަރުމްނ ައިއ
ަމަސއަްކތް ިމަވނީ ާކިމާޔުބ ުކެރިވަފެއވެ. ޭބުރ ަގުއެމއްގެ ޮފެތއަްގިއ
ާރއްޖޭގެ ަދިރަވުރްނގެ ަޖިމއާްޔެއއްގެ ަންނ ައދި ދާިރާސެއއް ައާރަކމީ
ިމައުދ ެއަލނޑަުދނިޑ ާޙިޟލުްކެރިވއްޖެ ަކުމގެ ިއހާްސްސ ުކެރވަޭކެމވެ.
ް ުޔިނަވރިސޓީގެ ދާިރާސ ުފިރަހަމޮކްށ ްސޫޓޑްެނޓް ެއޮގުތްނ ަހަވރޑ
ެއިކިޓިވަޒމް ާއ ުގޅޭ ިލުޔެމއް ާރއްޖިެއްނ ޭބުރގެ ޮފަތަކްށ ައާރ މީ
ުފަރަތަމ ަފަހެރވެ. ިމ ިނުއްސެލަޓރގެ ޭބުނަމކީ ޫޔިނައްނގެ
ަޙަރާކތަްތުކގެ ިއުތުރްނ ިޢލްމީ ދާިރާސަތކެއް ާއްނުމްނާނިއ ަހަމައްށ
ގެެންސދުިނެމވެ. ައދި ެއުފުރަސުތ ެމްނަބުރްނަންށ ޯހަދިއދުިނެމވެ. ިމއީ
ެރކިްރޭއަޝްނ ަކްނަކްނ ުކަރުމްނ ިޢލްމީ ާދިއާރގެ ަޙަރާކތަްތާކިއ
ިއޖިްތާމއީ ަހަރާކތަްތއް ާރާވ ިހްނާގ ަނޫމާނ ަޖިމއާްޔެއކެވެ.
ަދިރަވުރްނގެ ިޚާޔާލިއ ުހިރ ަކްނޮބޑުުވްނަތއް ިހއާްސުކުރަމކީ ޫޔިނައްނ
ައްށ ިލޭބެނ ުކިރެއުރެމއަްކްނ ާފަހަގުކަރެމވެ. ދާިމާވ ަކްނަކާމިއ
ަމްޝަވާރގެ ިރވިެތ ުއޫސުލްނ ަމްޝަވާރޮކްށ ަކްނަކްނ ަހއުްލުކުރަމކީ ިމ

ޫޔިނައްނ ައަބުދވްެސ ެއްނެމ ިއްސަކްނޭދެނ ަކްނަތކެވެ.
ައުޅަގނޑު ިމުފުރަސުތަގިއ ޫޔިނައްނ ިމިހާސަބްށ ައުއުމަގިއ ުކޑަ
ަނަމވްެސ ިހއާްސެއއް ވެެދއާްވަފިއާވ ަފާރެތއާްވަނަމ ިއޚާްލްސެތިރަކާމެއުކ
ުޝުކުރ ަދްނަނވެެމވެ. ިމ ޫޔިނައްނިއްނ ަކަމާކިއ ިނުކެމއްޖަެނަމ ެއ
ަލނޑަުދނިޑ ާޙިސލުްކަރްނ ެއުކާރ ަމަސއަްކަތކީ ުޝުކުރ ަހއުްގ
ަމަސއަްކެތކެވެ. ައދި ިމ ިނުއްސެލަޓރގެ ުހަވފްެނ ަހގަީގަތަކްށ ެހުދަމްށ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ މިީޑާއިއްނ ުކިރ ުބަރ ަމަސއަްކތް ިމުފުރަސުތަގިއ

ާފަހަގުކަރެމވެ.

ޢްަބުދهللا ަޝހުނީޒް، ަރއްީސ



 ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ޯލޯގިއްނ ިސަފާވ ަދްނަމުރްނ
 ަރމުްޒޮކްށެދނީ ާކިމާޔެބވެ.

 
   ަދްނަމުރގެ ިތރަީބިއްނ ަޤަލެމއްގެ ުތނޑު ިސަފާވެނެއވެ.

 
   ައދި ެމުދެތެރިއްނ ޮފެތއް ިސަފާވެނެއވެ.

 
ިމ ަޤަލާމިއ ޮފުތްނ ަރމުްޒޮކްށެދނީ ިޢލެްމވެ. ިމއީ ިޢލުްމ
ުއނގޭެނ ަދިރަވަރަކްށ ެއްނެމ ުމިޙއުްމ ެދ ެއއްޗެވެ. ަދްނަމުރގެ

ުހުޅޮކުޅްނ ިސަފޮކްށެދނީ، ިޢލަްމކީ ޫނެރކޭ ުބާނ ަބެހވެ.
 

ޯ ލޯގ
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ލޯގޯ އަދި މޯޮޓ

މޯޮޓ

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ
ޮމޯޓ ައކީ:

 
"From Students, For Students"

ުކލަ

ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ަރްސމީ ުކަލ ައކީ ަރތް ުކަލ ެއވެ.

އެނގޭތަ؟

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ައކީ ދިވިެހާރއްޖަޭގިއ
ޮއތް ެއްނެމ ާއާބދީ ޮބޑު ަމަދނީ ަޖިމއާްޔ
ެއވެ. ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ަކުއްނިސުލްނ
ާފްސޮކްށަފިއާވ ިންނުމެމއްގެ ަދުށްނ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ައްށ ައަލްށ ަވްނަނ ޮކްނެމ
ަދިރަވަރކީ ިމ ަޖިމއާްޔގެ ެމްނަބެރކެވެ.
ިމޮގުތްނ ިމ ަޖިމއާްޔަގިއ 12،000ްށ ުވެރ
ިގަނ ެމްނަބުރްނ ިހެމޭނިއުރ، 500ްށ
ުވެރ ިގަނ ެމްނަބުރްނ ައަމލީ ޮގުތްނ
ައަބުދވްެސ ަހަރާކތެްތިރަވުމްނ ާއެދެއވެ.
ައދި ަޖިމއާްޔ ަފުޚުރވިެރާވެނ ަފަދ
ިއްސާވުރްނ ިމ ަޖިމއާްޔިއްނ

ުއފެދިގްެނެދެއވެ.

ފްުޓަސލް ފިއްެސާޓ

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ުފޓަްސލް
ިފެއްސާޓ ައކީ ިމ ަޖިމއާްޔ ިއްނ
ިއްނިތާޒުމޮކްށގްެނ ާބއާްވ ެއްނެމ
ޮބޑު ަޙަރާކެތވެ. 2013 ަވަނ
ައަހުރްނ ަފަށިއގްެނ ާބއަްވުމްނ
ައްނަނ ިމ ުމާބާރތް
ެމުދކެނޑެުމއެްނިތ 2019 ަވަނ
ައަހާރ ަހަމައްށ ަވނީ ާބއާްވަފެއވެ.
ިމ ުމާބާރުތގެ ެއްނެމ ާކިމާޔުބ
ޓަީމކީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ީބ.ެއްސ ެއވެ.
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ިމަބިއަގިއ ިހެމޭނނީ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ާތރުީޚަގިއ
ެއިކ ޮގތޮްގުތްނ ިމ ޫޔިނައްނ ައްށ ިޚުދަމތް ޮކްށަފިއާވ

ަފާރތަްތާކ ުގޅޮޭގުތްނ ިލެޔވޭ ުކުރ ިރޯޕެޓކެވެ.
ާހިތމް ޫޔުސފް ައކީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ުފަރަތަމ ަރއްީސ
ެއވެ. ިމ ޫޔިނައްނ ުއފެއުްދުމަގިއ ެއްނެމ ިއްސ ަދުއެރއް
ައާދުކެރއިްވ ެއއް ަފާރެތވެ. ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ
ުހްނާގާނިއ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ަހާވުލިވ ަކއްޕާިތެނވެ. ާހިތމް
ީ 2013 ަވަނ ައަހެރވެ. ާހިތމް ޭއުރ ަރއްީސަކްނ ުކެރއްވ
ް ެއިޑުއކަޭޝްނަގެއވެ. ިކަޔަވުމްނ ދަިޔއީ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ަފުޚުރވިެރ ުފަރަތަމ ަރއްީސ ައކީ
ިމ ަޖިމއާްޔ ައްށ ަތާފުތ ިގަނ ުގަނ ިޚުދަމތަްތއް ޮކްށދަީފިއާވ
ަފާރެތކެވެ. ިމޮގުތްނ ިމަކުމގެ ައުގ ަވަޒްނޮކްށ 2019 ަވަނ
ައަހުރ ޫޔިނައްނގެ ަފާރުތްނ ާހިތމް ައްށ ަވނީ ަމްރޫހމް

ައހަްމުދ ައބުްދهللا ަނީސުރގެ ަހނާދުނަގިއެދވޭ  

ަޝަރފުވެރްިނ

ަޝަރުފވިެރަކުމގެ ިއާނުމ ައުރާވަފެއވެ. ޫޔިނައްނގެ ޯލޯގ
ަފުރާމުކެރިވަފިއަވނީ ާހިތމްގެ ަދުއުރަގިއަކްނ ާފަހަގޮކްށެލވެެއވެ.
ައދި ޫޔިނައްނގެ ެއްނެމ ަފުޚުރވިެރ ަހަރާކތަްކަމްށާވ ުފޓަްސލް
ިފެއްސާޓ ާއިއ ުޤުރާއްނ ުމާބާރާތިއ ަމަދަހ ުމާބާރތްވްެސ
ަފާށަފިއަވނީ ާހިތމްގެ ިނަޔިމަކުމގެ ަދުށްނެނވެ. ިމައުދ ާހިތމް
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނާއ ުދުރަގިއ ުހިރަނަމވްެސ، ާހިތމް ައކީ

ައަބުދވްެސ ިމ ޫޔިނައްނ ައްށ ެއހެީތިރވެެދއާްވ ަފާރެތކެވެ.
 

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔގެ ފަުރތަމަ ަރއްީސ

މް ތި ހާ

ޫޔުސފް

ިހނަގުމްނ ިމަދނީ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ިހްނާގ ޮކިމޓީގެ
ް ާއރޓްްސގެ ަދިރަވުރ 9 ަވަނ ަދުއެރވެ. ފަެކލްޓީ ޮއފ
ަރއްީސ ަޢބުްދهللا ަޝުހނީޒްގެ ަޒާޢަމުތގެ ަދުށްނ ިމ
ަދުއުރަގިއ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ިއްނ ަދނީ ިގަނ
ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރުމްނެނވެ. ިމ ަދުއުރ ފުެށުނިއުރ
ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއުތުރ ަޙަރާކތް)ގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނވީ
ް ް ިއްނިޖިނައިރްނގ، ަސިއްންސ ެއްނޑ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ެޓކޮްނޮލޖީ (ފްެސޓް)ގެ ަދިރަވުރ ުޙަސިއްނ ައލީ ަކަމްށވީ
ަނަމވްެސ ަދުއުރގެ ެމުދެތެރިއްނ ިއްސިތުއާފ ެދއުްވުމްނ
ޭބއިްވ ަބިއ ިއެލކަްޝްނ ާކިމާޔުބޮކްށ ިމާހުރ ެއ ަމާޤުމަގިއ
ުހްނެނވީ ފްެސޓްގެ ަދިރަވުރ ާމިޒްނ ުމަޙއަްމެދވެ. ަނިއުބ
ަރއްީސ (ޮގިފަތއް)ގެ ަމާޤުމ ައާދުކަރއަްވުމްނ ގްެނަދަވނީ
ް ުޓައިރަޒމް ްސަޓޑީޒްގެ ް ޮހްސޕާިޓިލޓީ ެއްނޑ ފަެކލްޓީ ޮއފ

ުޙަސިއްނ ަޒިއުދ ަކަމްށާވިއުރ، ަނިއުބ ަރއްީސ (ިޢލްމީ) 
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ައކީ ަހަމ ެއ ފަެކލްޓީގެ ަދިރަވުރ ާއިމަނުތ ިމުހާދ ުމަޙއަްމެދވެ.
މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓަރކީ ފްެސޓްގެ ުޝަޢިއބް ުމަޙއަްމުދ ިއޤާްބލް
ް ެހލުްތ ަކަމްށާވިއުރ، ަޚާޒްނާދަރކީ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ަސިއްނަސްސގެ ައޙަްމުދ ަހއާްޔްނ ަރީޝެދވެ. ެސކެްރަޓރީ ައކީ
ް ާނރިސްނގެ ާފިތަމުތ ަނާޝުތ ަވޙެީދވެ. ައދި ް ޮއފ ްސކޫލ
ެއިސްސެޓްނޓް ެސކެްރަޓރީ ައކީ ެއމެްއްނޫޔ ިބޒަްންސ

ްސކޫލްގެ ާޢިއަޝުތ އާީފ ިއބާްރހެީމވެ.

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔގެ ހްިނާގ ކޮމީިޓ



ިމަބިއަގިއ ިހެމޭނނީ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ައްށ
ިޚުދަމތުްކަރުމްނާދ ަހުރަދާނ ިއްސާވުރްނާނ ުގޅޮޭގުތްނ

ިލެޔވޭ ުކުރ ިރޯޕެޓކެވެ.
ެއއީ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ިމައުދ ެއަބަޔަކްށަޓަކިއ
ަފުޚުރވިެރާވ ައދި ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ެއްނެމ ަވުރަގަދ
ެއއް ުގަނަވްނ ަކަމްށާވ "ލީޑަރްސ ގޫްރޕް"ގެ ާބނެީއވެ.
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ 6 ަވަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސ
ައުރަޝުދ ައްޝަރަފކީ ޫޔިނައްނ ުއފުެދނީއުްސެރ
ެމުދކެނޑެުމއެްނިތ ިޚުދަމތުްކަރއަްވުމްނ ައްނަނ ަނޫމާނ
ިއްސާވެރކެވެ. 2012ްނ ަފަށިއގްެނ 2017 ަވަނ ައަހާރ
ަހަމައްށ ެއއްވްެސ ަމާޤެމއެްނިތ ައުރަޝުދ ަވނީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ

ައްށ ަދުރަމވިެރަކުމގެ ެއަތއް ިޚުދަމތަްތކެއް ުކަރއާްވަފެއވެ.
ައުރަޝަދކީ 2017 ަވަނ ައަހުރ ެއމެްއްނޫޔ ަކުއްނިސލަްގިއ

ަދިރަވުރްނ ަތމީްސުލުކާރ ެމްނަބުރަކަމްށ ިއްނިތާޚުބވެ ެއ

ހުަރަދާނ އްިސާވުރްނ

ަމާޤުމ ައާދުކަރއާްވަފިއާވ ަފާރެތކެވެ. 2018 ަވަނ ައަހުރ
ޫޔިނައްނ ިހްނުގާމ ަޙާވުލުވަމްށަފުހ ެއްނެމ ޮބޑްަށ ަމަސއަްކތް
ީ ޫޔިނައްނގެ ެތެރިއްނ ިގަނ ިއްސާވުރްނަތކެއް ުކެރއްވ
ަތމްރުީނ ުކެރއުްވަމެށވެ. ިމަކްނ ާކިމާޔުބިވަކުމގެ ެއްނެމ
ައިލަގަދ ެއއް ެހތަްކކީ ައުރަޝުދގެ ިހްނާގ ޮކިމޓަީގިއ ިހެމުނުނ
3 ަފާރަތުކްނ ައުރަޝަދްށ ަފުހ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ

ަރއްީސަކްނ ައާދުކަރއާްވަފިއ ުވެމވެ.

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔގެ 5 ވަަނ ަރއްީސ

ުރަޝުދ އަ

ފް ްޝަރ އަ
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ިމަބިއަގިއ ިހެމޭނނީ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ިއްނ ުކިރައްށ
ޮއތް ުދަވްސަތުކަގިއ ިހްނުގަމްށ ޭރިވަފިއާވ ަޙަރާކތަްތުކގެ

ަމއަްޗްށ ައިލައުޅާވާލ ިލެޔވޭ ިލުޔެމކެވެ.
ް ަނިއޓް" ައކީ 2019 ަވަނ "ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ެއޯވޑ
ައަހުރ ަތާޢަރުފ ުކެރުވުނ ަޙަރާކެތކެވެ. ިމ ަޙަރާކަތކީ
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ައްށ ިޚުދަމތް ުކުރުމަގިއ ަނޫމާނ
ަދއާްކަފިއާވ ަދިރަވުރްނާނިއ ައދި ެއެހިނެހްނ ަފާރތަްތުކގެ
ައުގ ަވަޒްނ ުކުރުމގެ ަމޤަްޞުދަގިއ ަތާޢަރުފ ުކެރުވުނ
ަޙަރާކެތކެވެ. 2019 ަވަނ ައަހުރ މީގެ ުފަރަތަމ ަޙަރާކތް
ުކިރައްށ ގްެނެދިވަފިއާވިއުރ، ޮކިވޑް-19ގެ ަބިލަމޑަުކާމެއުކ
ދާިމިވ ޮގްނޖުެހްނަތާކެއުކ 2020 ަވަނ ައަހުރ ިމ ަޙަރާކތް
ުކިރައްށ ގްެނެދިވަފެއއް ުނވެެއވެ. ިމ ައަހުރގެ ިމ ަޙަރާކތް

ޭބއުްވަމްށ ޭރިވަފިއަވނީ 27 ޮނވްެނަބުރ 2021 ަގެއވެ.

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔ ކަލްަނޑުަރ: އެވޯޑް ަނއްިޓ
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ޚަަބުރ: ަބހްުސ މާުބާރތުގެ އެއްވަަނ އެފް.އްެސ.އެލް އްިނ ހަޯދއިފި

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ
(ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ) ަބުހްސ ުމާބާރުތގެ ަފިއަނލް ެމުޗ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ
ިބޒަްންސ ްސކޫލް (ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ީބ.ެއްސ) ަކިއިރްނ ުކިރ ޯހަދިއ ފަެކލްޓީ
ް ޯލ (ެއފް.ެއްސ.ެއލް) ިމާބާރުތގެ ޗެމްޕަިއްނަކްނ ް ަޝރާީއ ެއްނޑ ޮއފ

ޯހަދިއިފެއވެ.
5 ޮނވްެނަބުރ ވީ ުހުކުރ ުދަވުހގެ ޭރަގނޑު ޭބއުްވުނ ަބުހްސ ުމާބާރުތގެ
ަފިއަނލް ަބުހްސަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ީބެއްސ ައދި ެއފް.ެއްސ.ެއލް
ަބއަްދުލޮކްށ 983 – 953 ގެ ަނތާީޖ ައުކްނ ެއފް.ެއްސ.ެއލް ަވނީ
ުކިރ ޯހާދަފެއވެ. ިމ ަބުހްސގެ ަމުއޫޟ ައކީ ”ދިވިެހ ާރއްޖަެއްށ ެއްނެމ
ެއަކށީގްެނާވ ވިެރަކުމގެ ިނާޒަމކީ ިރާޔީސ ިނާޒެމވެ“ ިމެއވެ.
ެއފް.ެއްސ.ެއލް ިއްނ ަމުއޫޟާއިއ ެއއޮްކޅްަށ ަބުހްސ ުކިރިއުރ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ީބެއްސ ިއްނ ަބުހްސުކރީ ަމުއޫޟާއިއ ެދޮކޅެަށވެ. ިމ
ަބުހްސގެ ެއްނެމ ޮމުޅ ަބުހްސުކުރްނެތިރަޔަކްށ ޮހިވަފިއަވނީ

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ީބ.ެއްސގެ ަދިރަވުރ ާއިމަނުތ އާީންސ ެއވެ.
ަފިއަނލް ަބުހްސައްށަފުހ ުމާބާރުތގެ ިންނުމުމގެ ަރްސިމއާްޔުތ ާބއަްވިއ

ަވަނަތަކްށ ޮހުވުނ ޓުީމަތަކާށިއ ަދިރަވުރްނަންށަވނީ ޓޮްރފާީއިއ 

ަހަނާދނިީލުޔްނ ަހާވުލޮކްށަފެއވެ. ެއޮގުތްނ ުމާބާރުތގެ ެއްނެމ ޮމުޅ 5
ަބުހްސ ުކުރްނެތިރްނަންށ ޮހިވަފިއަވނީ، ުމަހއަްމުދ ާނިއލް ަހފުީޒ
(ީސ.ެއފް.ެއްސ)، ާޝާމ ުޝަޢިއުބ (ިވާލ ޮކެލޖް)، ާއިމަނުތ އާީންސ
(ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ީބ.ެއްސ)، ުމަހއަްމުދ ައިއްޝ (ެއފް.ެއްސ.ެއލް) ައދި
ާއިމަނުތ ަނޫސާހ (ެއފް.ެއްސ.ެއލް) ެއވެ. މީގިެއުތުރްނ ުމިޅ ުމާބާރުތގެ
ެއްނެމ ޮމުޅ ަބުހްސ ުކުރްނެތިރަޔަކްށ ޮހިވަފިއަވނީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ީބ.ެއްސ

ގެ ަދިރަވުރ ާއިމަނުތ އާީންސ ެއވެ.
ިމ ައަހުރގެ ުމާބާރުތަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ިއްނ ޭބުރ ެދ ޓުީމަކަމްށާވ
ް ޯމލިްޑވްްސ (ައިއ.ޫޔ.ެއމް) ައދި ިވާލ ިއްސާލިމކް ުޔިނަވރިސޓީ ޮއފ

ޮކެލޖް (ވީ.ީސ) ަވނީ ަބިއވިެރވަެފެއވެ.
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ަބުހްސ ުމާބާރަތކީ ދިވިެހ ަބްސ ދުިރަވިއ
ާއާލޮކްށ، ަބުހގެ ަހަމަތާކ ެއއޮްގަތްށ ދިވިެހަބްސ ޭބުންނ ުކަރްނ
ާބުރެއުޅަމާށިއ ިޢލްމީ ފްެނަވެރއަްގިއ ުއފެއުްދްނެތިރ ޮގުތަގިއ ިޚާޔުލ
ާފުޅުކުރުމގެ ުފުރަޞުތ ަފިހޮކްށދީ، ޫދަފިރަތ، ުކޅާަދަނ
ާވަހަކެދއުްކްނެތިރްނަތކެއް ުއފެއުްދުމގެ ަމޤަްޞުދަގިއ ާބއަްވުމްނ ައްނަނ

ުމާބާރެތކެވެ.
 

ޚަބުަރ: އެއް މިލިއްަނވަަނ ފަތުުރވެރާިޔއަށް އެމް.އްެނ.ޔޫ.އްެސ.ޔޫ ޮބޑެުބުރ ީޓމްުނ

ހުޫނ މުަރހާަބއެއް ިކަޔއިފި

 
ިމައަހުރ ާރއްޖަެއްށ ަދުތުރުކިރ ެއއް ިމިލައްނ ަވަނ ަފުތުރވިެރާޔައްށ
ވާެލާނ ިއްނަޓޭނަޝަނލް ެއާއޯޕުޓްނ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ
ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ (ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ) ގެ

ޮބޑެުބުރ ޓުީމްނ ޫހުނ ަމުރަހާބެއއް ިކަޔިއިފެއވެ.
 

ުހުކުރ ުދަވުހގެ ަހވުީރ ވާެލާނ ިއްނަޓޭނަޝަނލް ެއާއޯޕުޓަގިއ ުކިރަޔްށ
ދަިޔ ަހަރާކުތަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ ޓުީމގެ ިއުތުރްނ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޑްާންސ ގޫްރުޕގެ ަހަރާކތަްތއް ވްެސ

ފިެނގްެނދަިޔެއވެ.
 

ިމއީ ިމަފަދ ޮބޑު ޕެްލޓޯްފެމއަްގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ޮބޑެުބުރ ޓުީމގެ
ުހަށެހުޅެމއް ުހަށެހިޅ ުފަރަތަމ ަފަހެރވެ. ެއެހްނަނަމވްެސ މީގެ ުކިރްނ
ް ޫޔތް، ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ ޓުީމްނ ަވނީ ިމިންސޓްރީ ޮއފ
ްސޯޕޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމަްޕަވރެމްނުޓގެ ަހަރާކތަްތުކގެ ިއުތުރްނ

ާމޭލ ިސޓީ ަކުއްނިސުލްނ ޭބއިްވ ަހަރާކތަްތުކަގިއ ަބިއވިެރވަެފެއވެ.
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ ގޫްރުޕްނ ައްނަނނީ 2019 ަވަނ
ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔަގިއ ޭބއްވޭ ަތާފުތ ެއިކެއިކ
ަހަރާކތަްތުކަގިއ ާޕޯފމް ުކަރުމްނެނވެ. ެއެހްނަނަމވްެސ ިމައަހުރްނ
ފިެށގްެނ ޮބޑެުބުރ ގޫްރޕްގެ ަމަސއަްކތަްތއް ުފާޅޮކްށ ުޔިނަވރިސޓްީނ
ޭބުރަގިއ ޭބއްވޭ ިއވްެނޓަްތުކަގިއ ވްެސ ައްނަނނީ ާޕޯފމް ުކަރުމްނެނވެ.

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ައާމަޒކީ ުކިރަޔްށ ޮއތަްތުނަގިއ ަސާގފީ ކަްލެބއް
ެއުކަލާވާލ ެއ ކަްލބްގެ ަދުށްނ ަސާގފީ ުކިޅަވުރަތއް ދުިރަވިއ
ަބިއަނލަްއގާްވމީ ޕެްލޓޯްފުމަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ަދިރަވުރްނގެ ުހަނުރ

ަދއުްކަވިއދުިނެމވެ.
 

ާއިމަނުތ ރަީޝމް ުޙަސިއްނ

ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ



7 ހާ  ފު ަޞ

އަަދިބއާްޔތު ކޮލަމް: ަބގާީޗ

ިވްސާނުއުޅްނ ެއިކ ައިރަމިތްނ ަދއަްކިއެދނީ ޭއގްެނ ަޤަދުރ
             ިއްސ ުއުފުލުމްނ ިގަލުނގެެތޭރ ާވޭނ ެއއީ ަކަމަކްށ ަފުޚުރ

ިތަޔ ޮގތޮްގަތްށ ުދިނޭޔެތެޭރ ުއޅުެމްނ ަހާދ ެއަތކެއް ަމަކުރ
            ިތަޔ ާހްސ ުދަވްސ ޭބާޒުރާވޭނަކްނ ެއނގޭޭހ ިނިމ ަދުތުރ

ަވިނޮކްށ ިޚާޔލީ ަމްސުތަގިއ ިމްސާރުބ ޮއިޅ ިމ ެދވޭ ަދުތުރ
             ަދިނޮކްށ ިހަތްށ ޭހަހްނެމޮކްށ ުކެރވެޭނޭޔ ާމޒީ ަބނަދުރ

ަވިނޮކްށ ެއ ާވދަީތުކެތޭރ ުކަލެނތް ަމެލއް ިބނެދިވއްޖެ ަބުރ
          ަހިނ ަމުގަތުކްނ ެއެހަންސ ިހނާގާފ ިނުކެމވޭ ިލިބގްެނ ަފުޚުރ

ަރިނަކުމގެ ަތުޚެތއް ުނިލުބަންސ ަޝަރާފިއ ިޢއަްޒތް ޭނުދަންސ
           ަރިނ ުކއްޅަަވއް ަފުލ ެހދުިނަވްނާޏ ަހަމ ިލޭބ ެތެދކޭ ަޤަދުރ

ަފުޅަކްނ ިހަތްށ ާޤިއުމވެގްެނ ުފޮރޅްެނ ޮއަތްސ ެއަތކެއް ިއަރުކ
               ަކުޅޮފިއިވޭރަތއް ވުޭތޮކްށ ަފިތަހްށ ިވޭލޭނ ައިލވެ ިއުރ

ިވްސުންނަތާކިއ ިއުހާސުސަތއް ޮލުލަގިއ ަކުފްނޮކްށ ުއުޅަނަކްސ
      ިފްސިފްސވެ ިހތް ުނަދންީސ ިނަކްނ ިފުލާވަލޭޔ ަނފުްސްނ ެއ ިބުރ

ަކުރުންނ ެދޯލ ުފިރގްެނިވަޔްސ ިތަޔ ާދުނަގިއ ޮމިޅވިެރިވަޔްސ
              ަވުރަބިލ ިފާލ ޮގްސާދެނޭޔ ިމަކާމވެގްެނ ުކުރުމްނ ިފުކުރ

ޮމިޅވިެރަކާމެއުކަގިއ ިވަޔްސ ިހނަގުމްނ ަޒާމްނ ާވޭނ ަރނަގުޅ
     ޮއިޅގްެނ ަދެމއް ައދި ެމްނުދެރއް ޮސިހގްެނ ދަިޔްސ ިތ ެދޯލ ައަވުރ

ުމަޙއަްމުދ ާޝްނ ާޢިމުރ،
ެއމެްއްނޫޔެއްސޫޔ 7 ަވަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސ

ައދި ަރނަގުޅ ާވެނެއވެ.

ަދރިވުަރްނގެ ޫޔނިއްަނ: ޤުައމީ ަދްނމުަރ

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ެއްނެމ ޮބޑު ަތުއލީމީ ިބާނ ަކުމަގިއާވ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ
ުޔިނާވިސޓަީއކީ ެއިކ ާދިއާރަތުކްނ ިއލްމީ ަދރްީނ ުއަފއަްދުމްނ ގްެނާދ
ުޔިނާވިސޓެީއކެވެ. ިޚުދަމުތގެ ަމިއާދުނަގިއ ުރުކުރާވަލިއަފިއާވ ަސުފަތުކްނ
ފިެނގްެނާދ ެއަތކެއް ާޚދުިމްނެނއް ުއފެއްދި ަޤުއމީ ަތނެބކެވެ. ެއަތކެއް

ލީޑުަރްނެނއްގެ ަތުރަބވީ ަހާޔަތްށ ާއޯރަކްނ ގުެނިވ ިހަޔެލވެ.
 

ުޔިނާވިސޓީގެ ދުިގ ާތރީޚީ ަހާޔުތްނ 2012 ަވަނ ައަހުރ ުނަހުނ ާހއަްސެއވެ.
ުޔިނާވިސޓީގެ ިއލްމީ ަޚާޒާނގެ ެތެރިއްނ، ިއްސާވުރްނ ުއފެއުްދުމގެ ަހަރާކެތއްގެ
ފުެށްނ ެއ ައަހާރ ުގިޅަފިއުވުމްނެނވެ. ާއެދ! ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނާވިސޓީގެ
ަދިރަވުރްނގެ ަހަރާކތަްތއް ުފާޅުކުރަމްށަޓަކިއ ައުއ ިމްސާރަބަކްށ ޮއިޑ ޭހިރާޔ
ވެގްެނ ދުިޔުމްނެނވެ. ާއެދ! ުޔިނާވިސޓީގެ ިއލްމީ ިހާޔަވިހަކުމްނ، ދިވިެހާރއްޖޭގެ
ަޤުއމީ ުޔިނާވިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނައްށ ދުިރްނ ިލިބގްެނ ދުިޔުމްނެނވެ.
ަވކްީނ ާހއަްސ ޮގެތއަްގިއ، ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނައކީ ަހަމެއަކިނ ިހްނާގެލވޭ
ަހަރާކަތަކްށ ުވެރ ޮބޑްަށ ަމަދނީ ަޖިމއާްޔެއއް ަކަމްށ ާވްނ ޖޭެހޭނ ޮގުތގެ ަމތްީނ
ިންނެމިވަކމީ، ަޤުއމީ ުޔިނާވިސޓިީއްނ ަތުހޒީީބ ިވްސުނާމިއ ިއލްމީ ިފުކިރއާްޔުތ
ުކިރެއުރުވަމްށަޓަކިއ ެދއްކިެވ ިރވިެތ ިމާސެލކެވެ. ޮކްނެމަޔަކްސ، ދިވިެހާރއްޖޭގެ
ަޤުއމީ ުޔިނާވިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފަެއރޒަްގިއ
ަރިޖްސޓްރީ ުކެރިވ، ަމަދނީ ަޖިމއާްޔެއއްގެ ޮގުތަގިއ ަމަސއަްކތް ފިެށގްެނ
ދަިޔއެީއވެ. ަނަމވްެސ، ަތާފެތއް ެއަބޮއެތވެ. ދިވިެހާރއްޖަޭގިއ ަމުދްނ ޫނނީ
ަޖިމއާްޔަތުކްނ ުނފްެނަނ ިސަފެއއް ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނަގިއ ެއަބޮއެތވެ. ެއއީ،
ޮގިފަތާކިއ ުކަލުބަތއް ުއފެދި، ާލަމުރަކޒީ ުއޫސަލުކްނ ަޖިމއާްޔ ިހްނުގުމގެ
ިވްސުންނ ަމިތވަެފިއ ޮއުތެމވެ. ެއ ޮގުތގެ ަމތްީނ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ
ަހަރާކތެްތިރާވްނ ފުެށެމވެ. ާހްސާހްސ ަފުށްނ ުޝުކާރިއ ަތުއރުީފ ަޙއުްޤ ަވނީ

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނާވިސޓަީއެށވެ.
 

ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ަދްނަމުރްނ ައިލުކާރާތ ުނަވ ައަހުރގެ ާރްސާތެއއް
ަކޑައުްތވެީއވެ. ިއުތުރ ަހަރާކުތގެ ަމިއާދުނަގިއ ަދިރަވުރްނ ަތާފުތ ަދއަްކިއިފެއވެ.
ައދިވްެސ ަދނީ ަދއަްކުމްނެނވެ. ަތާފުތ ެއިކެއިކ ިއލްމީ ަހަރާކތަްތުކްނެނވެ.
ެއިކެއިކ ުކިޅަވުރ ުމާބާރތަްތުކްނެނވެ. ިމައުދ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނައކީ ަޤުއމީ
ފްެނަވުރަގިއ ަބުހްސ ުމާބާރތަްތުކަގިއ ޮބޑު ަނެމކެވެ. ުޤުރާއްނ ުމާބާރތަްތުކްނ
ަފނޑުުނާވ ަނެމކެވެ. ާވަހަކެދއުްކުމގެ ުމާބާރތަްތުކްނ ާކިމާޔުބ ަނެމކެވެ.
ާބްސކުެޓަގިއ ަވުރަގަދ ަނެމކެވެ. ޮވލަީގިއ ަރްނ ަނެމކެވެ. ެނުޓޯބޅިައަގިއ ާހއަްސ
ަނެމކެވެ. ިއލްމީ ަހަރާކތަްތުކަގއާްޔިއ ުކިޅަވުރ ަހަރާކތަްތުކަގިއ ަގަދަފަދ ަނެމކެވެ.

ިމަވުރްނ ައދި ިނުމނެީއއް ޫނެނވެ. ުޒާވުންނ ުއފެއުްދުމަގިއ ަދިރަވުރްނގެ
ޫޔިނައްނައކީ ަތާފުތ ަޖިމއާްޔެއކެވެ. ަޖިމއާްޔގެ ަހަރާކތަްތުކްނ ުއަފްނވެގްެނ
ައްނަނ ަހުރަދާނ ުޒާވުންނ ެއަކްނެޏއް ޫނެނވެ. ުޒާވުންނ ިބާނުކުރަމްށަޓަކިއ
ަމަސއަްކތް ުކާރ ަސުރާކުރ ިއާދާރަތުކގެ ިމުތަރކީ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނެއވެ.

ެއަފަދ ަޖިމއާްޔަތުކގެ ަމަދުދާގަރކީ ވްެސ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނެއވެ.

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ެއިކ ަކްނޮކުޅަތުކަގިއ ޭބއުްވުނ ަތާފުތ ަބއަްދުލުވްނަތާކިއ
ޯފަރމަްތުކަގިއ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނިއްނ ަވނީ ުބަރ ަމަސއަްކުތގެ ަނޫމާނ

ަދއާްކަފެއވެ.
 

ުކުރ ިލުޔްނޮކޅެއް ަނަމވްެސ، ިމާހިހާސުބްނ ައދި ައުޅަގނޑުގެ ިއނިގިލަތއް
ޮކްނޕުިޔަޓުރގެ ިފއަްބރްީނ ވީއަްލިއެލވޭ ަވެރއް ޫނެނވެ. 9 ައަހުރގެ ާރްސާތގެ
ުހިރާހ ާކިމާޔެބއް، ުހިރާހ ިޚުދަމެތއް ިމަފަދ ިލުޔްނޮކޅުަކްނ ުބެނުނޭދްނ
ަދިތިވަޔްސ، ުނަދއަްކިއިފ ަނަމ، ައިއުބާވޭނ ަކެމއް ެއަބޮއެތވެ. ާއޭދެހވެ! ަޤުއުމ
ޭއގެ ާހުލގެ ުދުލްނ ެއހެީތިރަކަމަކްށ ޮގަވިއާލ ޮކްނެމ ިހނެދއަްގިއ، ަދިރަވުރްނގެ
ޫޔިނައްނައކީ ަޤުއަމްށ ޭހަހްނޮކްށޭދ ިމުތެރކެވެ. ެއަފަހާރ ިކަތްނެމ ަބިއަވުރ
ް 19 ގެ ާއަލމީ ަވާބގެ ެއްނެމ ަކަމަކްށ ަޤުއުމ ޮގަވިއިލަނަމވްެސެމެއވެ. ޯކިވޑ
ުޚޫތަރތެްތިރ ަވުގުތަގިއ ވްެސ، ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ިއްސާވުރްނ

ަދއަްކުމްނ ދަިޔއީ ަޤުއމީ ޯޖުޝގެ ަނޫމާނެއކެވެ. ައއަްސިރަބުހްނ ާސަބެހވެ.

ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނިއްނ ަވނީ ަތާފުތ ަދއާްކަފެއވެ. ެއިކެއިކ
ޮރނުގޮރނުގްނެނވެ. ެއިކެއިކ ަފްނުންނެނވެ. ެއިކެއިކ ިއލުްމްނެނވެ. ަޖިމއާްޔގެ
ިއާދރީ ިހްނުގުމަގެއވެ. ުޔިނާވިސޓީ ަތމީްސުލުކުރުމަގެއވެ. ުޒާވުންނ
ިބާނުކުރުމަގެއވެ. ިއްސާވުރްނ ުއފެއުްދުމަގެއވެ. ަޤުއމީ ިޚުދަމުތަގެއވެ.
ެއެހްނަކުމްނ، ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނާވިސޓީގެ ުހުޅޮކުޅްނ ދިއަްލިއިލ

ަދްނަމުރ ވެގްެނ ިމ ދަިޔއީ ަޤުއމީ ަދްނަމަރަކެށވެ.

ައލް ުއްސާތޛް ަޢލީ ަރީޝުދ ައޙަްމުދ
ެއމެްއްނޫޔެއްސޫޔ 4 ައދި 5 ަވަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސ
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ފޯޮޓ ގެލެރީ



ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިއްނަޓރ
ފަެކލްޓީ ޮވލީ ޯބޅަ ުމާބާރތް
2021ގެ ައްނެހްނ ިޑިވަޝުނގެ
ޗެމްޕަިއްނަކްނ ޯހާދަފިއަވނީ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ިބޒަްންސ ްސކެޫލވެ.
ަފިއަނލް ެމުޗަގިއ ަބއަްދުލުކރީ
ް ާނރިސްނގ ާއެއވެ. ް ޮއފ ްސކޫލ
ައދި ިފިރެހްނ ިޑިވަޝުނގެ
ޗެމްޕަިއްނަކްނ ޯހާދަފިއަވނީ
ެސްނަޓރ ޯފ ަފުއްނޑަޭޝްނ
ްސަޓޑެީޒވެ. ަފިއަނލް ެމުޗަގިއ
ް ަބއަްދުލުކރީ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ް ުޓައިރަޒމް ޮހްސޕާިޓިލޓީ ެއްނޑ

ްސަޓޑީޒް ާއެއވެ.

އްިނަޓރ ފެކަލީްޓ

ވޮލޯީބޅަ މާުބާރތް

ްނ އަ ނި ޫޔ ގެ  ްނ ުރ ވަ ރި ަދ ގެ  ީޓ ިސ ރ ވަ ނި ުޔ މީ  ުއ ޤަ ގެ  ޖޭ އް ާރ ހި ވެ ްނދި އަ ނި ޫޔ ގެ  ްނ ުރ ވަ ރި ަދ ގެ  ީޓ ިސ ރ ވަ ނި ުޔ މީ  ުއ ޤަ ގެ  ޖޭ އް ާރ ހި ވެ ްނދި އަ ނި ޫޔ ގެ  ްނ ުރ ވަ ރި ަދ ގެ  ީޓ ިސ ރ ވަ ނި ުޔ މީ  ުއ ޤަ ގެ  ޖޭ އް ާރ ހި ވެ ދި


