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ްސ ަބ ްސ އި

ދިވިެހ ާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ
ަދްނަމުރ، ިމ ަޖިމއާްޔަގިއ ިމާހަތަންށ ަރއްީސަކްނުކިރ ެއްނެމ ިހތަްވުރަގަދ
ެއއް ަރއްީސ ައދި ާގތް ިމުތެރއް ަކަމްށާވ ަޢބުްދهللا ަޝުހނީޒްގެ ައުތްނ
ައުޅަގނޑްަށ ެއުރުވަމކީ ިލުބުނ ޮބޑު ަޝަރފެކެވެ. 2018 ަވަނ ައަހުރ،
ައުރަޝުދ ައްޝަރފް ައދި ިހްނާގ ޮކިމޓީގެ ުބަރ ަމަސއަްކުތްނ ެހދި ލީޑްާސ
ުގޫރުޕ ިމާހުރ ިމަވނީ ޮބޑުވެ ުފާޅވަެފެއވެ. ލީޑާރްސ ުގޫރުޕްނ ިނުކތް
ް ައދި ިހްނާގ ުފަރަތަމ ަރއްީސގެ ަހިއިސއަްޔުތްނ، ައުރަޝުދ ައްޝަރފ
ޮކިމޓަީއްށ، ލީޑާރްސ ުގޫރުޕގެ ެއްނެމާހ ެމްނަބުރްނގެ ަނުމަގިއ ަވަރްށ

ިއޚާްލްސެތިރަކާމެއުކ ުޝުކުރައާދުކަރެމވެ.
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ައކީ ެއްނެމ ަހަރާކތެްތިރ ެއއް ަމަދނީ ަޖިމއާްޔޭއ
ުބުނަމުކްނ ޮދަގަކްށުނާވެނެއވެ. ައަހެރއްގެ ަމއަްޗްށ ެއަތއް ަހަރާކތަްތކެއް
ުކިރަޔްށ ގްެނެދެއވެ. ިމ ަހަރާކތަްތަކކީ ަހަމެއަކިނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ
ިހްނާގ ޮކިމޓީ ިއްނ ިއްނިތާޒުމުކާރ ަހަރާކތަްތކެއޫްނެނވެ. ޭއގެެތެރިއްނ
ިގަނ ައަދެދއްގެ ަހަރާކތަްތަކކީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ޮގިފަތުކްނ
ުކިރަޔްށ ގްެނާދ ަހަރާކތަްތކެވެ. ިމ ޮގިފަތުކްނ ަދނީ ައަބުދވްެސ ަވަރްށ

ުފިރަހަމ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރުމްނެނވެ.
2022 ަވަނ ައަހުރ ވެގްެނާދނީ ުއްނމީދީ ައަހަރަކެށވެ. ޫޔިނައްނ ިއުތުރ
ަހުރަފަތަކްށ ގްެނދުިއަމްށ ެމޭނޖަްމްނާޓިއ ަދިރަވުރްނާނިއ ުގިޅގްެނ
ުކެރވްެނ ުހިރ ުހިރާހ ަމަސއަްކެތއް ުކެރވެޭނެއވެ. ައދި ަދިރަވުރްނގެ
ުހަނުރަތއް ުކިރައުރާވ ެއ ުހަނުރަތއް ަދއަްކިއދުިނުމގެ ުފުރަސުތ
ަމުގަފިހޮކްށެދވެޭނެއވެ. ެއޮގުތްނ، ައްނަނ ައަހުރ ުމިޅްނ ައަލްށ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ފަެކލްޓަީތުކގެ ެމުދަގިއ ެއުތެލިޓކްްސ ައދި ފުެތުމގެ ުމާބާރތް
ޭބއްވެޭނެއވެ. ައދި ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިއްނ ުކިރަޔްށގްެނާދ ަބުހްސ،
ުޤުރާއްނ ަފަދ ުމާބާރތަްތުކގެ ޯފިރަގަދޮކްށ، ިގަނ ުކދްިނަންށ
ުފުރަސުތދުިނުމގެ ޮގުތްނ، ިމަފަދ ުމާބާރތަްތުކަގިއ ަހިއ ުސކުޫލަތުކގެ

ަދިރަވުރްނަންށ ުފުރަސުތެދވެޭނެއވެ. ައދި ުޔިނަވރިސޓަީގިއ ުމިޅްނ
 

ިއނިގޭރިސ ަބުހްނ ަބުހްސ ުމާބާރެތއް ޭބއްވެޭނެއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ
ަތާފުތ ެއިކ ިޢލްމީ ޯފަރމް ަތާކިއ ައަދީބ ަހަރާކތަްތއް

ޭބއިްވގްެނާދެނެއވެ.
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިއްނ ުކިރަޔްށގްެނާދ ަހަރާކތަްތއް ާއްނުމްނާނ
ަހަމަޔްށ ޯފުރޮކްށދުިނުމގެ ެއްނެމ ޮބޑު ަދުއެރއް ައާދުކާރ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ މިީޑާއ ިއުތުރ ަހުރަފަތަކްށ ގްެނޮގްސ ޮބޑު
ިއްނިގާލީބ ަބަދެލއް ގެެނވެޭނެއވެ. ެއޮގުތްނ ފްޭސުބކް ޕާޭޖިއ ޓިްވާޓ
ް ވިެރަފިއ ުކުރުމގެ ަމަސއަްކތުްކެރވެޭނެއވެ. ައދި 9 ަވަނ ެހްނޑަލ
ަދުއުރަގިއ ފިެށަފިއާވ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ މިީޑާއ ަރިޖްސަޓރީ ުކުރުމގެ
ަމަސއަްކތިްނިމ، ޮއްނަލިއްނ ޫންސަމަޖއާްލ ެއއްގެ ޮގުތަގިއ ަރިޖްސަޓރީ
ުކެރިވގްެނާދެނެއވެ. ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ވެބަްސިއަޓކީ ަހަމެއަކިނ
ދިވިެހްނ ިޒާޔަރތުްކާރ ވެބަްސިއަޓަކްށ ުނާވިހނުދ، ދިވިެހްނ ިލެޔވޭ

ޮކްނެމ ަޚަބަރަކްށ، ިއނިގޭރިސ ަބުހްނ ަޚަބެރއް ިލެޔވެޭނެއވެ
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ "ައްސަދނިޑްނ ޭބަރްށ" ގްެނދުިޔުމގެ ޮގުތްނ،
2022 ަވަނ ައަހުރ ެބލިްޖައމަްގިއ ޭބއުްވަމްށ ަހަމޖިެހަފިއާވ 23 ަވަނ
ޕީ.ީސ.ޫޔ ުޔިނަވރިސޓީ ގޭމްްސަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ިއްނ ަބިއވިެރުވަމްށ
ަމަސއަްކތުްކެރވެޭނެއވެ. ައދި ޭބުރ ަގުއަމަކްށ ަތުޖިރާބ ޯހުދުމގެ

ަދުތެރއް ުކުރުމގެ ަމަސއަްކތްވްެސުކެރވެޭނެއވެ. 
 

2022 ަވަނ ައަހުރ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ައްށ 10 ައަހުރ ުފޭރިއުރ
ުކަރްނޖޭެހ ެއްނެމ ުމިހްނުމ ަކަމކީ 2023 ަވަނ ައަހުރަގިއ
ަޖިމއާްޔަތަކްށެދވޭ ަގުއމީ ިއާނަމްށ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ަންނ
ުހަށެހުޅެމވެ. ިމ ިއާނަމްށ ަންނ ުހަށެހުޅަމްށ ުކަރްނޖޭެހ ިއާދރީ

ަމަސއަްކތަްތއް 2022 ަވަނ ައަހުރ ފޭެށެނެއވެ.
 

ުޙަސއްިނ ޒައުިދ، ަރއްީސ
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ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ "ޑީޖޭ" ޭއ ުބުނުމްނ
ެއއީ ާކުކަކްނ ޭނނގޭ ެމމަްބެރއް ަމުދާވެނެއވެ. ޫޔިނައްނގެ ަނިއުބ
ަރއްީސ (ިއލްމީ) ަމާގުމ 2018 ައދި 2019 ަވަނ ައަހުރ ުފުރއިްވ
ާއަދމް ުރްޝދަީއކީ ިމ ޫޔިނައުންނ ަފުޚުރވިެރާވ ލީޑެަރކެވެ. ަގުއމީ
ުޔިނަވރިސޓާީއ 2012 ަވަނ ައަހުރ ުގުޅުނ ުރްޝދީ ެއްނެމ ުފަރަތަމ
ިކެޔވީ ަފުއްނޑަޭޝްނަގެއވެ. ޭއގެ ަފުހްނ 2013 ަވަނ ައަހުރ ފަެކލްޓީ
ް ް ެއިޑުއކަޭޝްނާއ ުގުޅުނ ުރްޝދީ ާފަހަގވެގްެނ ައއީ ފަެކލްޓީ ޮއފ ޮއފ
ް ެއިޑުއކަޭޝުންނޭނ ުބުނަމުކްނ ޮދަގަކްށ ުނާވެނެއވެ. ފަެކލްޓީ ޮއފ
ެއިޑުއކަޭޝްނގެ ަހަރާކެތއަްގިއ ަބިއވިެރުވަމްށ ެއއަްފަހުރ ދްިނ ަދުއަވުތ
ަގޫބުލުކުރަމްށަފުހ ެއ ަހަރާކުތަގިއ ަބިއވިެރވެ ުރްޝދީ ަތާފުތ
ް ެދއިްކެއވެ. ައދި ޭއގެ ަފުހްނ ައިމއަްލ ިއްސަނަގިއގްެނ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ެއިޑުއކަޭޝުންނ ުކިރަޔްށ ގްެނާދ ަހަރާކތަްތުކގެ ުކރީ ަސުފްނ ުރްޝދީ

ުނފްެނަނ ަހަރާކެތއް ަމުދާވެނެއވެ.
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ިހްނާގ ޮކެމޓީގެ ެމމަްބެރއްގެ ޮގުތަގިއ ުރްޝދީ
ާފަހަގވެގްެނ ައއީ ުކދްިނާނ ުގުޅްނ ަބަދިހުކާރ "ަސަކ" ިމާޒޖެއްގެ
ަފާރެތއްގެ ޮގުތަގެއވެ. ުރްޝދީ ލީޑަރިޝޕްގެ ަދުށްނ ިއލްމީ ިގަނ
ަހަރާކތަްތކެއް 2018 ައދި 2019 ަވަނ ައަހުރ ިހްނުގެނވެ. ިއލްމީ

ަހަރާކތަްތުކގެ ިއުތުރްނ ޯޕްސަޓުރ ެހުދާމިއ، ޫޔިނައްނިއްނ ުކިރަޔްށ
 
 

ަޝަރފުވެރްިނ

ް ެހުދްނ ެއއީ ުރްޝދީގެ ައިމއަްލ ގްެނާދ ަހަރާކތަްތުކަގިއ ަސުއްނޑ
ިޒްނާމެއއް ަކުމަގިއ ެދިކގްެނ ުކެރއިްވ ަމަސއަްކެތވެ.

ް ެއިޑުއކަޭޝްނގެ ްސޫޓޑްެނޓް ަފަހަކްށ ައިއްސ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ެއޯސިސޭއަޝްނ (ފާެސ)ގެ ަހާވްސ ޯޝވ ެމުދުނކެނިޑ ުކިރަޔްށ
ގްެނދުިޔުމަގިއ ެއްނެމ ޮބޑު ޭމްސިތިރައކީ ުރްޝދޭީއ ުބުނުމްނ ޮދަގަކްށ

ުނާވެނެއވެ.
ޫޔިނައްނގެ ަހަރާކަތުކގެ ުކރީ ަސުފްނ ުރްޝދީ ުނފުެނެނއަްކަމުކ
ިމައުދވްެސ ުރްޝދަީއކީ ިމ ޫޔިނައްނައްށ ެއަތްށ ޮގަތުކްނ ެއހެީތިރަވުމްނ

ައްނަނ ަފާރެތކެވެ.   
 

ުކރީގެ ަނއުިބ ަރއްީސ (ޢިލްމީ)

މް ަދ ާއ

ުރްޝދީ

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ
ޫޔިނައުންނ 10 ަވަނ ަދުއަރްށ ައިލިވިލަފިއާވިއުރ، ިމ
ް ޫޔިނައްނގެ ާމިލމާީއ ަހާވުލވެގްެނ ުހްނެނވީ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ް ް ުޓައިރަޒމް ްސަޓޑީޒ ޮހްސޕާިޓިލޓީ ެއްނޑ
(ެއފް.ެއޗް.ޓީ.ެއްސ)ގެ ަދިރަވުރ ުހަސިއްނ ަޒިއުދެއވެ. ަނިއުބ
ަރއްީސ (ިއލްމީ) ގެ ަމްސޫއިލއަްޔުތަތާކިއ ަހާވުލވެގްެނ
ް ޯލގެ ަދިރަވުރ ް ަޝިރއާްޔ ެއްނޑ ުހްނެނވީ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ައޙަްމުދ ިއާޔެޒވެ. ަނިއުބ ަރއްީސ (ޮގިފަތއް) ަހާވުލވެ
ެއފް.ެއޗް.ޓީ.ެއްސގެ ަދިރަވުރ ަޖިއްޝ ައލީ ަވހުީދ
ުހްނެނިވިއުރ، ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއުތުރ ަހަރާކތް) ަހާވުލވެ
ުހްނެނވީ ަހަމ ެއަފަކލްޓީގެ ަދިރަވުރ ުސައިއުދ ޫޔުންސެއވެ.
ް ަޚާޒްނާދުރގެ ަމާގާމިއ ަހާވުލވެ ުހްނެނވީ، ފަެކލްޓީ ޮއފ
ް ެޓކޮްނޮލޖީ (ފްެސުޓ)ގެ ިއްނިޖިނައިރްނގ ަސިއްންސ ެއްނޑ

ަދިރަވުރ ުމަޙއަްމުދ ައޙަްނފެްއވެ.

10 ވަަނ ަދުއުރ

ް  މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓުރގެ ަމާގާމިއ ަހާވުލވެ ުހްނެނވީ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ް ަކަމްށާވިއުރ، ް ާއިތފ ާއޓްްސގެ ަދިރަވުރ ައބުްދهللا ައޫޠފ
ެސކެެރަޓރީގެ ަމާގާމިއ ަހާވުލވެ ުހްނެނވީ، ެއފް.ެއްސ.ެއލްގެ
ަދިރަވުރ ަމާނލް ައޙަްމެދވެ. ައދި ެއިސްސެޓްނޓް
ް ެހލުްތ ެސކެެރަޓރީގެ ަމާގާމ ަހާވުލވެ ުހްނެނވީ ފަެކލްޓީ ޮއފ

ަސިއްނަސްސގެ ަދިރަވުރ ަނޖާީލ ޫމާސ ަނއެީމވެ. 

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔގެ ހްިނާގ ކޮމީިޓ



ީ ުނަވަތ ުހެސިއްނ ައލީ ައކީ ޫޔިނައުންނ ައަބަދްށފިެހ ކޭޑ
ެއ ިއްސާވަރާކެމުދ ަފުޚުރވިެރާވ ިއްސާވެރކެވެ. ޫޔިނައްނގެ
ީ ަހނާދްނ ާތރުީޚގެ ިގަނ ަމަސއަްކތަްތކެއް ާތރާީޚެއުކ ކޭޑ
ުހްނާނެނެއވެ. ޫޔިނައްނައްށ ަދިތާވ ާހަލުތަގިއ ެއްނެމ ޮބޑު
ެއހެީތިރަކެމއް ވެެދއާްވ ަފާރަތކީ ކޭޑެީއވެ. މީގެ ިއުތުރްނ
ކޭޑަީއކީ ޫޔިނައުންނ ޮކްނެމ ަކަމަކްށ ޮގާވިލަކުމަގިއވީ

ަނަމވްެސ ެއަކަމާކ ެދޮކުޅ ުނަހާދ ަފާރެތކެވެ. 
ީ ޫޔިނައްނ ާލަމުރަކުޒ ުކުރަމްށ ިގަނ ަމަސއަްކތަްތކެއް ކޭޑ
ުކަރއާްވަފިއާވިއުރ، ޭއގެ ެތޭރަގިއ ކެމަްޕްސަތަކްށ ޫޔިނައްނގެ
ަހަރާކތަްތއް ުފާޅ ުކުރުމގެ ޮގުތްނ ޮގިފަތއް ުއފެއުްދުމަގިއ

ކޭޑީގެ ަދުއުރ ޮބޑެވެ. 
ޫޔިނައުންނ ިހްނާގ ުމާބާރތަްތއް ިހްނުގުމަގިއވްެސ ކޭޑީގެ

ިހއާްސ ޮބޑެވެ. ެއޮގުތްނ ަގާވިއުދަގިއ ޮއްނަނ ޮގަތްށ 

ހުަރަދާނ އްިސާވުރްނ

ަކްނަތއަްތއް ުކުރަމްށ ކޭޑީ ައަބުދވްެސ ިއްސަކްނ ެދއަްވެއވެ.
 

ކޭޑަީއކީ ޫޔިނައަންށ ުމިހްނުމ ިއްސާވެރކެވެ. ުޒާވްނ
ލީޑުަރްނަންށ ިމާސެލކެވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ިމ ޫޔިނައްނގެ

ައަބަދްށފިެހ ެދ ައުކަރކީ "ކޭ.ޑީ" ެއވެ. 

ުކރީގެ ަނއުިބ ަރއްީސ (އިތުުުރ ހަަރާކތް)

ުޙަސއިްނ

ލީ ޢަ

4 ހާ  ފު ަޞ

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ޯކްސަތަކްށ
ަދިރަވުރްނ ޯހުދަމްށ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ުހިރާހ ައޮތުޅަތަކްށ
ުކުރަމްށ ަހަމޖިެހަފިއާވ ަދުތުރަތުކަގިއ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ
ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ެމްނަބުރްނ

ަބިއވިެރާވ ޮގަތްށ ަވނީ ަހަމޖިެހަފެއވެ.
 

ިމ ަދުތުރަތއް ުކުރަމްށ ަހަމޖިެހަފިއަވނީ 18 ިޑެސްނަބުރްނ
21 ިޑެސްނަބުރ 2021 ައެށވެ.

 
ިމ ަދުތުރަތުކަގިއ ޮކްނެމ ައޮތޅަަކްށާދ ޓުީމަގިއ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ ެލކަްޗަރރިއްނާނެއުކ ޫޔިނައްނގެ ެމްނަބެރއް

ަބިއވިެރާވެނެއވެ.

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔ ކަލްަނޑުަރ: ފަހި އެމްއްެނޫޔ ަދތުުރތައް

18

ޑެިސްނަބުރ

2021
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ޚަބުަރ: ރައްީސ އޮފީހުގެ ތުަރޖަމުާނ މަބްރޫކް، ޔޫނިއްަނގެ 10 ވަަނ ދައުުރ އިފްތިތާހުކޮށެްދއްވައިފި

 

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ
(ެއމް.ެއްނ.ެއްސ.ޫޔ) 10 ަވަނ ަދުއުރގެ ިހްނާގ ޮކެމޓީގެ މެމަްބުރްނ

ަމާގާމިއ ަހާވުލވެއްޖެެއވެ.
 

ް ެއިޑުއކަޭޝްނ (ެއފް.އީ) ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ޮއިޑޯޓިރައމަްގިއ ިމަކަމްށަޓަކިއ ޭބއިްވ ާހއަްސ ަހފާްލަގިއ
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ޮއފުީހގެ ަތުރަޖާމްނ ަމބޫްރކް ައޒާީޒިއ،
ް ާއިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. ުމަޙއަްމުދ ަޝރީފ
ޑެޕުިއޓީ ަވިއްސ ާޗްނެސަލުރްނާނިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ފަެކލްޓަީތުކގެ
ޑުީންނާނިއ، 9 ަވަނ ަދުއުރގެ ިހްނާގ ޮކެމޓީ ެމމަްބުރްނާނިއ

ެއޑަްވިއަޒރީ ޯބޑުގެ ެމމަްބުރްނ ަވނީ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނަފެއވެ.
 

ީ 10 ަވަނ ަދުއުރގެ ިހްނާގ ޮކެމޓީ ިއފިްތާތުހޮކްށ ަމާގުމ ަހާވުލޮކްށެދއްވ
ަޝަރުފވިެރެމެހާމްނ ަރއްީސ ޮއފުީހގެ ަތުރަޖާމްނ ަމބޫްރކް ައޒީޒެްއވެ.

 

10 ަވަނ ަދުއުރގެ ިހްނާގ ޮކިމޓީ ެމްނަބުރްނ:
ަރއްީސ: ުޙަސިއްނ ަޒިއުދ

ަނިއުބ ަރއްީސ (ިޢލްމީ): ައޙަްމުދ ިއާޔޒް
ަނިއުބ ަރއްީސ (ޮގިފަތއް): ަޖިއްޝ ަޢލީ ަވހުީދ

ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއުތުރ ަޙަރާކތް): ުސައިއުދ ޫޔުންސ
ް ަޚާޒްނާދުރ: ުމަޙއަްމުދ ައޙަްނފ

ް މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓުރ: ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ
ެސކެްރަޓރީ: ަމާނލް ައޙަްމުދ

ް ެއިސްސެޓްނޓް ެސކެްރަޓރީ: ަނޖާީލ ޫމާސ ަނޢީމ
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ިހްނާގ ޮކެމޓަީއްށ ުކިރަމިތުލަމްށ
ުހުޅާވަލިއަފިއަވނީ 27 ޮއކޫްޓަބުރ 2021 ިއްނ 15 ޮނވެމަްބުރ 2021
ައެށވެ. ައދި ެއުފުރަސުތަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ިހްނާގ ޮކެމޓަީއްށ
ުކިރަމިތާލަފިއ ަވނީ ޮކްނެމ ަމާގަމަކްށވްެސ ެއްނެމ ަފާރަތުކްނަކަމްށ ާވތީ

ެއަފާރތަްތއް ޮހިވަފިއ ަވނީ ޯވަޓަކިއުނަލެއވެ.
 

ޚަބުަރ: އެމް.އްެނ.ޔޫ.އްެސ.ޔޫ އެވޯޑް ަނއިޓް ާބއްވައިފި

 

 
ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ

(ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ) ިއްނ ާބއާްވ ެއޯވޑް ަނިއޓް ާބއަްވިއިފެއވެ.
 

ް 27 ޮނވެމަްބުރ 2021 ަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ެސްނޓަްރލަްގިއ ޭބއިްވ ެއޯވޑ
ީ ުޔިނިވައރ ޯހލިްޑްނގްްސ ޕަްރިއވެޓް ަނިއޓް ަޝަރުފވިެރޮކްށެދއްވ
ިލިމެޓޑުގެ ީސއޯީއ ައޙަްމުދ ުމަޙއަްމެދވެ. މީގެ ިއުތުރްނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ
ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. ުމަޙއަްމުދ ަޝރީފްގެ ިއުތުރްނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ

ެމޭނޖަްމްނޓްގެ ެއިކ ަފާރތަްތުކްނ ަބިއވިެރިވެއވެ.
 

މީގެ ިއުތުރްނ ެއމް.ެއްނޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ިތްނަވަނައްށ ެއްނެމ ަމތީ ަޝަރުފ
ަކަމްށާވ ަމްރޫހމް ައޙަްމުދ ުމަޙއަްމުދގެ ަހނާދުނަގިއެދވޭ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ަދުރަމވިެރަކުމގެ ިއާނުމ 24 ަފާރަތަކްށ ަވނީ

ައުރާވަފެއވެ.
 

މީގެ ިއުތުރްނ ޫޔިނައްނގެ ެދަވަނައްށ ެއްނެމ ަމތީ ަޝަރުފަކަމްށާވ
ް ައޙަްމުދ ައބުްދهللا ަނީސުރގެ ަހނާދުނަގިއ ެދވޭ ޫޔިނައްނގެ ަމްރޙޫމ

ަޝަރުފވިެރަކުމގެ ިއާނުމ 8 ަފާރަތަކްށ ަވނީ ައުރާވަފެއވެ.
 

ް ަނިއޓް ޮކިވޑް-19ގެ ަސަބުބްނ ިނިމދަިޔ 2020 ަވަނ ައަހުރ ެއޯވޑ
ޭބއްވޭ ޮގތް ަވނީ ުނވަެފެއވެ.

 

ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ

ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ



6 ހާ  ފު ަޞ

ޚަބުަރ: ”އަޅުގަނޑުގެ އެހީތެރިކްަނ އަބުަދވްެސ މި ޔޫނިއްަނއަށް ލިިބގްެނާދެނ“ - މަބްރޫކް

 

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ 
(ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ)ައްށ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ޮއފުީހގެ ަތުރަޖާމްނ
ަމބޫްރކް ައޒީޒްގެ ެއހެީތިރަކްނ ިލޭބެނ ަކަމްށ ެއަމިނުކާފުނ

ިވާދުޅވެއްޖެެއވެ.
 

3 ިޑެސމްބުަރ 2021 ަވަނ ުދަވުހގޭެރ ޭބއުްވުނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ
10 ަވަނ ަދުއުރގެ ިހްނާގ ޮކެމޓީ ިއފިްތާތުހުކުރަމްށ ޭބއުްވުނ
ަރްސިމއާްޔުތ ަޝަރުފވިެރޮކްށެދއާްވ ާވަހަކ ަދއަްކަވުމްނ ަމބޫްރކް
ިވާދުޅވީ، ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިހްނަގުމްނ ައްނަނނީ ހުީކިރަވަރްށުވެރ

ުފިރަހަމައްށ ަކަމެށވެ.
 

ަމބޫްރކް ިވާދުޅވީ ޮކިވޑްގެ ާހަލަތކީ ާރއްޖިެއްނ ަދުރަމވިެރ ަމަސއަްކަތއް
ެއްނެމ ޭބުންނިވ ަވުގުތ ަކަމާށިއ، ެއ ަދނިޑަވުޅ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައުނގެ ެމމަްބުރްނ ުކެރއިްވ ަމަސއަްކަތއް

ުޝުކުރައާދުކަރއާްވ ަކަމެށވެ.
 

ަމބޫްރކް ިވާދުޅވީ ަދިރަވެރއްގެ ަހާޔުތަގިއ ައްނާނެނ ެއްނެމ ުމިހްނުމ
ުދަވްސަވަރކީ ުޔިނަވރިސޓަީގިއ ޭހަދުކާރ ުދަވްސަތއް ަކަމާށިއ، ެއ
ުދަވްސަތަކކީ ެއަތކެއް ިފާލަވުޅަތކެއް ިލޭބެނ ުދަވްސަތކެއް ަކަމެށވެ. ައދި
ކާްލްސ ޫރަމްށުވެރ ކާްލުހްނ ޭބުރަގިއ ިލޭބ ިފާލަވުޅަތއް ިގަނ ާވެނ
ަކަމާށިއ، ޭއގެ ޭބުންނ ުފިރަހަމ ޮގުތަގިއ ިހުފަމްށ ަނޭސަހތެްތިރާވ

ަކަމެށވެ.
 

ަމބޫްރކް ިވާދުޅވީ ޮކިވޑްގެ ާހަލުތަގިއ ަތުރަޖާމުނގެ ަމާގުމ ިލުބާމެއުކ
ެއްނެމ ޮބޑު ިއްސަކެމއެްދއްވީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ާއިއެއުކ ޮއތް ުގުޅްނ
ަބަދިހ ުކުރަމްށ ަކަމެށވެ. ައދި ުކިރަޔްށ ޮއތް ަދުއުރ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔައްށ ަމބޫްރކްގެ ެއހެީތިރަކްނ ުފިރަހަމައްށ

ިލިބގްެނާދެނ ަކުމގެ ަޔގްީނަކްނ ެދއިްވެއވެ.
 

”ޮކިވޑްގެ ާހަލުތަގިއ ައުޅަގނޑު ަތުރަޖާމަނަކްށ ައިއްސ ެއްނެމ
ުފަރަތަމވްެސ ެބލީ ްސޫޓޑްެނޓް ޫޔިނައްނ ާއިއ ުގުޅްނ ަބަދިހ ުކުރަމްށ.
ައުޅަގނޑު ިމައުދ ަޒިއަދްށ ަޔގްީނަކްނ ައުރަވްނ ިމ ުޔިނަވރިސޓީގެ
ްސޫޓޑްެނޓް ޫޔިނައްނައްށ ައުޅަގނޑުގެ ުފިރަހަމ ެއއާްބުރުލްނ

ިލިބގްެނާދެނަކްނ“
 

ުމަޙއަްމުދ ަމބޫްރކް ަޢޒީޒް، ަތުރަޖާމުނ، ަރއްީސ ޮއފްީސ

ް ުކަރއާްވ ަމބޫްރކް ިވާދުޅވީ، ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ިހްނުގަމްށ ަތުއރީފ
ެއޭބުފާޅ ަދއަްކަވްނުހިރ ަވަރްށ ިގަނ ާވަހަކަތއް ެދއްކްެނ ެނތް ަކަމާށިއ،

ެއައްށުވެރ ުފިރަހަމައްށ ޫޔިނައްނ ިހްނަގުމްނާދަކަމެށވެ.
 

ަމބޫްރކަްވނީ ޫޔިނައްނގެ ަހަރާކތަްތއް ެއމް.ެއްނ.ޫޔަގިއ ޭބއުްވުމގެ
ަބަދުލަގިއ ެއ ަހަރާކތަްތއް ެއމް.ެއްނ.ޫޔިއްނ ޭބުރަގިއ ަގުއމީ
ފްެނަވުރަގިއ ިމާހަރްށުވެރ ުފިރަހަމައްށ ުކިރަޔްށ ގްެނދުިޔަމްށ

ަމަސއަްކތް ުކުރަމްށ ޮގާވެލއިްވެއވެ.
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ައކީ ަދިރަވުރްނގެ ުކިރެއުރަމްށ ިގަނ
ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރުމްނ ައްނަނ ަޖިމއާްޔެއއް ަކަމާށިއ، ޫޔިނައްނައްށ

ައަބުދވްެސ ާފަގިތ ުދަވްސަތަކަކްށ ެއޭދަކަމްށ ަމބޫްރކް ިވާދުޅިވެއވެ.
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔައްށ ަރއްީސ ޮއފުީހގެ ަފާރުތްނ ޮބޑު ެއއާްބުރުލެމއް
ިލިބަފިއާވިއުރ، ޮކިވޑްގެ ާހަލުތަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ

ަދުރަމވިެރްނަންށ ”ެއޮކަމޑަޭޝްނ“ ަހަމަޖއަްސިއދަީފިއވެެއވެ.
 

ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ
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އަަދިބއާްޔތު ކޮލަމް: ަބގާީޗ

ަވުގުތގެ ެއ ޫތުނ ިމަޔަމިތ ައތާްލ ަބަލްނ ެހދާީމ
                              ަވުގުތްނ ިލޭބ ޮމޅަީގިއ ޮއެހޭރެނ ޭލ ިހފާީމ

ިހނުދަގިއ ޮރުމްނ ެދވޭތީ ގްެނަންނ ަހނާދަނަކްށ ވީ
                        ިހނުދޮކުޅ ިމވްެސ ުނވޭޭހ، ިއބަްރތަްތަކްށ ެބލާީމ

ައުސަރްށ ަލނާބުލަމްށަފުހ، ައަލުކްނ ެއުރްނ ުނާވޭނ
                        ަފްސަލްނ ުއޅޭ ަތެނއަްގިއ، ަފްސާބިޑ ުހްސ ުނވާީމ

ިގަލާނ ުއާފ ިލޭބޭނ، ެއިކ ަވުގުތަގިއ ަތާފޭތ
                         ިމަލ ަހނުދަވެރއް ިލޭބޭނ ަކުޅ ވްެސ ިވާލ ެއރާީމ

ިއްސަކްނ ެދވެޭނ ެހއޭްޔ، ަކނޑެައިޅ ިނާޔ ެއނގްެނާޏ
                          ިގްސާލ ޮރވެޭނ ޫންނޭހ، ަތއާްޔުރ ުނވެ ުހރާީމ

ަގިޑެއއް ުގާނ ެއ ަވުގުތްނ ިއްނާސަނަކްށ ދިނާީމ
                           ަގިޑެއއް ުނޯރެނޭހ ަބަލ ަވުގެތއް ެނޭތ ުބނާީމ

ޮގިވ ާފުޅަގިއ ަޒާމޭނ ަސަހޯރ ަމޑްުނ ުދާވޭށ
                             ޮރިވާފ ަޒާމްނ ަބާލލީ ަމޑުުކުރުވެމއް ެނތާީމ

ަބިލފިޫޅެއއް ޮގަތްށޭހ ަވިކާވްނ ަކޭލ ެއޭދނީ
                           ަހިލ ޮގަތަކޭށ ޮގާވލީ ަވުގަތްށ ެއނގްެނ ފެށާީމ

ުދަވުމްނ ަސާނ ަމތަީގިއ ިވްސާނުނާލ ުހރާީމ
                            ުދަވެހއް ުނާވެނެހއޭްޔ ވެއޭްޓެނ ަވުރ ެނތީމާ 

ަމަރުމްނ ެދޯލ ަމ ަދިރާޔ ަވުގަތްށ ަހޖޫ ޖެހާީމ
                           ަހަރުމްނ ޮލަލްށ ިތޯނެހއް ިތަދނީ ަގާމުރ ވާީމ

ުމަޙއަްމުދ ާޝްނ ާޢިމުރ،
ެއމެްއްނޫޔެއްސޫޔ 7 ަވަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސ

ަވުގުތްނ ިލޭބ ޮމޅަީގިއ

ާކމާިޔުބގެ މްަނޒިލް

ިއްނާސާނގެ ދިިރުއުޅްނ ާއާރްސުތވެގްެނ ަދނީ، ުދަވެހއް ުދަވަހަކްށ
ިލޭބ ާކިމާޔީބގެ ަމއަްޗެށވެ. ެއަކަމްށ ައަދިއ ުކާރ ޮފިނ ުއްނމުީދަތުކގެ
ަމއަްޗެށވެ. ުކާރ ަމަސއަްކުތގެ ަމއަްޗެށވެ. ާކިމާޔީބގެ ޮފިނމުީރަކްނ
ައުރެތެރައްށ ާލްނ ޭބުންނ ުނާވެނ މަީހުކ ުހްނާނެނަކމީ
ުމްސަތހީއުްލަކެމއަްކްނ ަޔޤެީނވެ. ަކްނަކުމަގިއ ާހިސުލ ުކާރްނ
ޭބުންނާވޭނ ިމްނަވެރއް ެއަކަށައާޅަފިއ ުނާވ މަީހުކ ުހުރަމކީ، ައުމުދްނ
ަޤޫބުލ ުކެރވޭޭނ ަކެމއް ޫނެނވެ. ިތާމގެ ަނފުްސ ެއަކުމގެ ަމއަްޗްށ
ެއޭދެއުދުމގެ ަސަބުބްނ ެއަކްނެޏއް ޫނެނވެ. ުދިނަޔވީ ަހާޔތް
ާއާރްސުތުކުރުމގެ ަމިތވިެރ ާވިޖުބ ަމިތުކެރިވަފިއ ުވުމގެ ަސަބުބްނ

ވްެސެމެއވެ.
 

ެއެހްނަކުމްނ، ާކިމާޔަބްށަޓަކިއ ަގަދައޅިައ ިހތަްވުރ ުކާރްނ ޖެެހެއވެ.
ިހްނަމާތިއ ިމްނެނތް ަމަސއަްކތް ުކާރްނ ޖެެހެއވެ. ިވްސުނާމިއ ިފުކުރ
ެއ ަމުގްނ ަތުރތުީބުކާރްނ ޖެެހެއވެ. ެއްނެމ ަކަމުކްނ ެދ ަކަމުކްނ
ޫނެނވެ. ިޢލްމީ ަމްނަސަތުކަގެއވެ. ަތުރަބވީ ަޙާޔުތަގެއވެ. ުކިޅަވުރގެ
ަމިއާދުނަގެއވެ. ިސއްހީ ުދޅަ ެހޮޔަކުމަގެއވެ. ިތާމގެ ަހިށެހޮޔަކުމަގެއވެ.
ައިމއަްލ ަމަސއަްކުތަގެއވެ. ަވޒާީފގެ ާމަހުއުލަގެއވެ. ިއުޖިތާމޢީ
ިޚުދަމުތަގެއވެ. ަހުރަދާނ ަޝުޚެސއް ިބާނުކުރުމަގެއވެ. ުކޅާަދަނ
ިއްސާވަރަކްށ ުވުމަގެއވެ. ިމެހްނ ޮގްސ، ެއަތކެއް ާހްސ

ަކްނަތއަްތުކަގެއވެ.
 

ީ ާވަހަކޮކާޅެއުކ، ަހގަީގާތ ވްެސ ުކިރަމިތ ިއްސވެ ެދްނެނުވުނ ުއްނމީދ
ަލާމޯތެއވެ. ާކިމާޔުބގެ ާރްސާތައކީ ަފިހ ާރްސާތައަކްށ ުނވާެދެނެއވެ.
ަހިލަކާމިއ ަފޭސަހ ަކުމގެ ާރްސާތައަކްށ ވްެސ ުނވާެދެނެއވެ. ާއޭދެހވެ!
ިތަޔ ިވްސިނަވޑިައަގތީ ެހޮޔޮކެށވެ. ަކްނ ޮއތް ޮގަތެށވެ. ާކިމާޔުބގެ
ާރްސާތގެ ަވަށިއގްެނ ަވނީ ުއނަދުގެލވެ. ުތާރެލވެ. ުބަރަކެމވެ.
ަތުކލީފެވެ. ާމޫޔްސަކެމވެ. ޮމިޅވިެރަކެމވެ. ަވުރަބިލަކެމވެ. ެއާއެއުކ،
ަހަމިހާލ ަފަހަތްށ ިފަޔަވޅެއް ައާޅްނ ަގްސުތުނުކާރެށވެ. ެއަފަދ ިޚާޔެލއް
ަތަސއަްވުރވްެސ ުނުކާރެށވެ. ިވްސުނުމގެ ަތާރުދްނ ުކޑަ

ުބަރަދެނއްވްެސ ުނޭދެށވެ.
 
 
 

ަސަބުބޯތެއވެ؟ ަފްސޖުެހާމިއ ަފަހަތްށ ޖުެހަމކީ ިތާމގެ ަހާލކެވެ.
ަފަހުރަގިއ ަފަހަތްށ ިގާރުކާރ ަފިއ، ޭއގެ ާރްސާތިއްނ ަކިސާޔުރވެ
ައނަދަވޅަަކްށ ވެއިްޓާދެނެއވެ. ައުލްނ ެއނުބިރ ަމްނިޒަލްށ
ާވިސުލާވްނ ޮއްނަނ ަމުގ ަބއަްދިނިވ، ައނދިިރަކަމަކްށ
ގެނިބާދެނެއވެ. ެއ ިހނުދްނ، ިއާސިހަތުކ ިތާމ ެއިޅ ިފަޔަވާޅ ެމުދ
ިހާތޮކްށ ެދަރާވްނ ޖިެހާދެނެއވެ. ެއަކުމގެ ަމއަްޗްށ ިހތަްދިތ
ިއުހާސްސަތކެއް ަތަހއަްމުލުކާރްނ ޖިެހާދެނެއވެ. ަނަމވްެސ ަވުގުތ
ޮއްނާނނީ ާފިއުތވަެފެއވެ. ުކާރޭނ ިއުތުރަކެމއް ޯންނާނެއވެ. ުކެރވޭޭނ

ަކެމއް ައުމުދްނ ުނފްެނާނެނެއވެ.
ވިީއުރ، ައުޅަގނޑެުމްނަންށ ޮއތީ ުދިނަޔވީ ުސްނަނުތގެ ެތެރިއްނ
ުކިރަމިތާވ ަތުކލުީފަތަކްށ ކެތުްކުރެމވެ. ދާިމާވ ޮގްނޖުެހްނަތާކ
ުކިރަމިތުލެމވެ. ަބަނަކުމަގއާްޔިއ ައނދިިރަކުމަގިއ ވްެސ، ވީ
ިމްނަވުރްނ ާރްސާތައްށ ައިލުކުރެމވެ. ިހތަްވާރިއ ކުެރްނެތިރަކުމަގިއ
ެދިމުހުރެމވެ. ަދިތ ުއނަދގޫ ުހަރްސަތއް ިގާރުކުރެމވެ. ުބަރަކާމިއ
ވުޭނަގިއ ވްެސ ުކިރަޔްށ ިފަޔަވުޅ ައޅުަމްނ ދުިޔެމވެ. ިއާސިހަތުކ،
ޫމުސްނ ެހޮޔވެ، ާރްސާތ ާސުފާވެނެއވެ. ަފާލުހގެ ަސާރަސުރ ަމުގ
ައިލވާެދެނެއވެ. ާކިމާޔީބ ައަރިއ ަހަމުކާރެނެއވެ. ިތާމ ެއޭދ ިހތަްގިއުމ

ަމްނިޒަލްށ ާވިސުލާވެނެއވެ. 
 

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



ް ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ެއޯވޑ
ަނިއަޓކީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ
ައްށ ެއިކ ޮގތޮްގުތްނ ެއހެީތިރވެ
ެއއާްބުރުލްނ ެދއާްވަފިއާވ
ަފާރތަްތުކގެ ައުގ ަވަޒްނޮކްށ، ެއ
ަފާރތަްތަކްށ ަދިރަވުރްނގެ
ޫޔިނައްނ ިއްނޭދ ެއިކ ިގްނތީގެ
ިއާނުމ ދުިނަމްށަޓަކިއ ޭބއްވޭ
ަހފާްލެއކެވެ. މީގެ ުފަރަތަމ ަހފާްލ
ޭބއިްވަފިއަވނީ 2019 ަވަނ
ީ ައަހެރވެ. ިމައަހުރގެ ަހފާްލ ޭބއްވ
ެސްނޓަްރލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝްނ

ޮއިޑޯޓިރައމަްގެއވެ.

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔ

އެވޯޑް ަނއްިޓ

ް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


