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ނަންބަރު2022 ،.1 :
ފެބްރު ައރީ 2022 ،1
ދވެހިރާއްޖޭގެ
ހތަދޫ ކެމްޕަސްި ،
ި
ނވަރސިޓީ.
ޤައުމީ ޔު ި

ި
ސޓ ީ
ދ ކެމ ް ަޕ ުހގ ެ ޚަބަ ރު ި
ހ ަ
ތ ޫ

ނ
މެ ޭ
ނޖ ަ ުރގެ ގަލަމު ް
ދވެހިރާއްޖޭގެ
ހތަދޫ ކެމްޕަހަކީ ި
އެމް.އެން.ޔޫި .
އެންމެ ދެކުނުގައި ގާއިމްކުރެވިފަ ިއވާ އެންމެ
މަގުބޫލު ކެމްޕަސް ކަމުގައި ިގނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ
ކުރުމަކީ އޭގެ ފަހަތުގައި ިގނަގުނަ ސަބަބުތައް
ވގެންވާ ކަމެކެވެ 01 .ޖަނަވަރީ 2004
އެކުލެ ި
ހތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ނަމަށްބަދަލުވުމުގެ
ވަނަ އަހަރު ި
ރންވެސް ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ
ކު ި
ދ އިލެކްޓްރިކަލް ިއލެކްޓްރޯނިކްސް
ކޯސްތައް އަ ި
ހންގަމުން
ދާ ިއރާގެ ކޯސްތައް މިތަނުގައި ި
ގޮސްފައިވެއެވެ.
އެމް.އެން.ޔޫ .ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގަ ިއ ކިޔަވާ
ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާ ތަމްރީނާ ިއ ތަޖުރިބާ
ރވަރުންނަށް އުޖާލާ މުސްތަގުބަލެއް
އަކީ އެދަ ި
ރއަށްދާން ބޭނުންވާ ދާ ިއރާއަކުން
ލިއްބައިދޭ ،ކު ި
ދއުމަށް ކޮށާލެވޭ މަގެކެވެ.
އިތުބާރާއެކު ކުރިއަށް ި
ހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ
ދވެ ި
ި
ރމަގު ބައްޓަން ކުރާނެ
ހތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ކު ި
ި
ތރީގައި ލިޔެލަން
ގޮތުގެ އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު ި
ގަސްތުކުރަމެވެ.
ހގެން އޮތް ޞަފުޙާގައި
 / ...ޖެ ި

ި
ބ ާޒ ުރ ހުޅުވެނީ
ސ ީ
ޓ ާ
ހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ
ދވެ ި
ސިޓީބާޒާރަކީ ި

މަސައްކަތް ފެށުމަށް  2މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވިފައެވެ.

ސޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ
އާއި އައްޑޫ ި

ހންގުމުގެ މަ ިއގަނޑު މަޤުސަދަކީ
ސޓީބާޒާރު ި
ި

ލޓީ (ސީ.އެސް.އާރު)
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބި ި

ދވިޔަފާރިތައް ކުރި އަރުވާ ،ވިޔަފާރީގެ
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކު ި

ރއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ ދެ
ގެ ދަށުން ކު ި

ނކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ފުރުސަތު
ދާއިރާއަށް އަލަށް ި

ނމިފައެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
ިފޔަވައްސެއްމިހާރުވަނީ ި

ތަކެއް ހުޅުވާލަ ދިނުމެވެި .މގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ސިޓީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި ފިހާރަތަކާ ިއ ރޯސްޓޯރެންޓް

ސޓީގެ ޙަރަދުގަ ިއ ހެދިފައިވާ ފުރިހަމަ މިބިނާގެ
ޔުނިވާ ި

އަދި ޕާރކް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފުރަތަމަ

ލ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މާރކެޓުގައި
އެކިއެކި ފިހާރަތަކުގެ ކު ި

ފިޔަވަހީގެ ބިންގާ އެ ިޅގެން ދިޔައީ  30ޖޫން 2015

ލބެންހުންނަ ރޭޓްތަކަށް ވުރެ އެތައްގުނަ އެއް
ކުއްޔައް ި

ވގެން ދިޔައީ
ގައެވެ .ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގަ ިއ އިމާރާތް ކުރެ ި

އަގު ހެޔޮކޮށެވެ.

ނމުމާއި އެކު
 10ފިހާރައެވެ .މިދިހަ ިފހާރަ އިމާރާތް ކޮށް ި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ސިޓީބާޒާރުގެ 3ވަނަ

ސލުން ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ
އައްޑޫ ސިޓީކައުން ި

ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފެށިގެން

ދޔައެވެ.
ށގެން ކުރިއަށް ގެން ި
މަސައްކަތް ފެ ި

ސޓީގެ ރައްޔިތުންގެ
ސޓީބާޒާރަކީ އައްޑޫ ި
ދިއުމެވެި .

ިމމަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ިފޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ

ގިނަބަޔަކު އެތަނަކަށް އައިސް ވިޔަފާރި އާ ިއ ހިދުމަތް

ހމެނުނީ
 13ޖަނަވަރީ  2021ގައެވެ .ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ި

ހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ
ދވެ ި
ހޯދާ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ ި

ފުރަތަމަ ިފހަވަހީގެ ިފހާރަތަކުގެ ތެރެއިން  03ފިހާރަ

ސޓީ ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭ
އާއި އައްޑޫ ި

ބޮޑުކުރުމާ ިއ އިތުރު ި 3ފހާރަ ހެދުމާއި ރެސްޓޯރެންޓަކާއި

ދ ހަފްތާބަންދު ދުވަސްތަކުގަ ިއ «ސަޓަރޑޭ
ކަމެކެވެ .އަ ި

ފާހާނާ ބަރިއެއް ހެދުމެވެ .މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ21

މާކެޓް» ފަދަކަންތައްތަކާ ިއ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި

ޖޫން  2021ގައި ނިއްމާލެވުނެވެ .މިފިޔަވަހީގެ ފިހާރަތައް

ހންގާ ތަނަކަށް ހެދުމެވެ.
ސޭލް ތައް ި

ލިބުނުފަރާތްތަކަށް ިމހާރުވަނީ އެގްރީމެންޓް ކުރެވި

2

ނ
މެ ޭ
ނޖ ަ ުރގެ ގަލަމު ް
ކުރީ ޞަފުޙާއާ ގުޅޭ

ހންގާތަނަކަށް
ހތަދޫ ކެމްޕަހަކީ ގިނަ ކޯސްތަކެއް ި
ި
ވުމަކީ އަޅުގަޑުގެ ތަސައްވުރެކެވެ .މިގޮތުން މިހާރުހިންގާ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ސިވިލް ިއންޖީނިއަރިން،
ވއޭޝަން ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ކައިރި
އާކިޓެކްޗަރ ،އޭ ި
ށގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރާ
މުސްތަގުބަލެއްގައި ފެ ި
ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެކެވެި .މފަދަ ކޯސްތައް މިކެމްޕަހަށް
ގެނެވިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ކުދިން

ނ ގޮފި
ަ
ޔނިއަ ް
ނގެ ޫ
ދރިވަ ުރ ް

ކޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް
މިކެމްޕަހަށް އައިސް ި
އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.
ހތަދޫ ކެމްޕަހަށް
އެމް.އެން.ޔޫި .
ކުދިންއިތުރުކުރުމަށްޓަކާ ޓްރައިނިންނީޑް އެސެސްމަންޓެއް
ހއްމުކަން އަޅުގަނޑަށް އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ.
ހެދުމުގެ މު ި
މިގޮތުން  2022ވަނަ އަހަރު ތެރޭ ިމފަދަ އެސެސްމަންޓެއް
ހޔާލު ކުރެވިފައެވެ .އަދި ޓްރަ ިއނިން ނީޑް
ހެދުމަށް ވަނީ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަކީ  2013ވަނަ އަހަރު އެމް
އެން ޔޫ ދަރިވަރުންގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ .މިޖަމިއްޔާ އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި ދޮންދީނި
ދގެން ދިޔައެވެ .މިއީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  4ކެމްޕަހުގެ ތެރެއިން މިފަދަ ގޮތްޕެއް ޤާއިމު
ގޮފީގެ ނަމުގަ ިއ ގޮތްޕެއް އުފެ ި
ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ކެމްޕަހެވެ .ދޮންދީނި ގޮފި  2013ވަނަ އަހަރު އުފެދި މިކެމްޕަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރިވަރުންނަށް
ޚދްމަތްވެސް ދޭން ފެށިއެވެ.
ކެންޓީންގެ ި

އެސެސްމަންޓްގެ އަލީގަ ިއ ކެމްޕަހަށް އިތުރަށް ގެންނަން
ނވަރސިޓީގެ
އެއްމެ މުހިއްމު ދާ ިއރާތައް ކަނޑައެޅި ޔު ި
ކފެކަލްޓީތަކާއި ގު ިޅގެން ކޯސްތައް އިތުރުކުރުން އެއީ
އެ ި
ސލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ބޮޑު
 2022ވަނަ އަހަރު ހާ ި
ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ.
ހތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ދާރިސުންނަކީ ރިސާޗް ކުރުމަށް
ި
ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ގިނަމަސައްކަތް ތަކެއްކުރަން
ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ .ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ދރާސާކުރާ ކަލްޗަރއެއް މިކެމްޕަހުގަ ިއ ގާއިމު
އިތުރުން ި
ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ރީޖަނަލް
ތިންކްޓޭންކަކަށް އެމް.އެން.ޔޫ .ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ނުވާންވީ
ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ.
ވއްޖެނަމަ ،ދައުލަތުގެ
ިމދެންނެވި މަގުސަދު ހާސިލްކުރެ ި
މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން
ިމކެމްޕަހަށް ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.
މިކެމްޕަހަކީ އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ިމސަރަހައްދުގައި
މަގުބޫލުކަން ލިބިފަ ިއވާ ތަނަކަށް ވުމާއި އަދި
އެމަގުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
ވ އަހަރެއްހާ ދުވަހުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ
ިމގޮތުން ފާއިތު ި
ވދާނެއެވެ .އައްޑޫ އަދި
ނަތީޖާ ވަރަށް ރަގަޅޭ ދެންނެ ި
ކ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅުން ވަރަށް
ފުވަށްމުލަކުގެ އެކިއެ ި
ރހަމައަށް ގާއިމުކުރެވި ،މުވައްސަސާތަކާ ިއ ގުޅިގެން
ފު ި

ބައެއްކަންތައްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގަ ިއ ކުރެވުނެވެ.
ތމީހުނަން އިގިރޭސިބަސް ދަސްކޮށްދޭ
މިގޮތުން ބޮޑެ ި
ކޯހެއް ހިންގުމާއި ،ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ބާއްވަން ފެށުމާއި،
ހމެނެއެވެ.
ނޫސްވެރިކަމާ ިއގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްއެއް ބޭއްވުން ި
އަދި  2022ވަނައަހަރަށް ވެސް ިމފަދަ ކަންތައްތައް
ދއުމަށް ވަނީ ޕްލޭން ކުރެވިފައެވެ.
ރއަށް ގެން ި
ކު ި
ސޓީބާޒާރު ،އަދި
އައްޑޫސިޓީގަ ިއ ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ި
ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގަ ިއ ފެނިގެންދާނެ ސިޓީ ބުސްތާން
ފަދަ ކަންތައް ތަކަކީވެސް ކެމްޕަހުގެ މަގުބޫލުކަން
އިތުރުކުރެވި ،ފަރުދުންގެ މެދުގަ ިއ ިމކެމްޕަހުގެ ހައިބަތު
ފުޅާކުރުމަށް އެޅިފަ ިއވާ ހަރުދަނާފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމުގައި
ދެކެމެވެ.
ހރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި
ދވެ ި
އެމް.އެން.ޔޫ .އަދި ި
ގާއިމު ކުރެވިފައި ިމވާ އެމް.އެން.ޔޫ .ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ
ރވަރުންނަކީ
ހިޔާވަހިކަމުގަ ިއ ކިޔަވަމުންދާ ދަ ި
ޝައްކެއްނެއް ގޮތުގަ ިއ މުޖުތަމުގަ ިއ ތަފާތު ދައްކާނެ
ބައެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ
ރބާ އަކީ
ިމކެމްޕަހުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަމްރީނާއި ތަޖު ި
ބގަތުމަށް
ދ އުޖާލާ މުސްތަގުބަލެއް ލި ި
ބނާކުރުމަށް އަ ި
ގައުމު ި
ދނުމެވެި .މކަމުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮ
މަގުކޮށާލަ ި
ތައުފީގު މިންވަރު ކުރައްވާށި .އާމީން.

ލަ ިއބްރަރީ ދުވަހުގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެ ިއން ،މުވައްޒަފުން
ގެ ޙަރަކާތެއް.
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ހިތަދޫ ކެމްޕަހަކީ ދެކުނުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ އުހުގައި

ިމގޮތުން  2004ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި

ރއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ .އެގޮތުން
ދަނީ ގިނަ ކު ި

މިހާރު ިފޔަޖަހަމުން އަންނަ އެންމެ ރީތި އެއް މަރުކަޒެވެ.

ސންގް ،ޓީޗިންގްި ،އލެކްޓްރިކަލް
މިކެމްޕަހުގައި ނާ ި

ކލާސް ކޮޓަރިތައް،
ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އޮފީސް އިމާރާތްި ،

އައްޑޫސިޓީގެ މަތީ ތަޢުލީމް ކުރިއަރުވައި ފުޅާ ކުރުމުގައި

ދ ކާރޕެންޓްރީގެ ދާއިރާއިން
ނކްސް އަ ި
އިލެކްޓްރޯ ި

ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ،ނާސިންގްލެބްި ،އލެކްޓްރޯނިކްސް

އެންމެ ިއސްދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ ތާރީޚީ

ށގެން ދިޔައެވެ.
ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ފެ ި

ލެބް އަދި ލަ ިއބްރަރީ ވަނީ ގާއިމު ކުރެވިފައެވެ .އަދި

ތަނެކެވެ .އާދެ! .ރޫރަލް ޔޫތު ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިންގް

މިހާރު މިކެމްޕަހަކީ ިގނަ ދާ ިއރާތަކަކުން ސެޓްފިކެޓް

ދަރިވަރުންނާ ިއ ސްޓާފުންނަށް ހާއްސަ އެކޮމޮޑޭޝަންވެސް

ސެންޓަރގެ ނަމުގައި  22ޖުލައި  1985ގައި އައްޑޫ

ށގެން މާސްޓަރސް ލެވެލްއާ ިއ ހަމައަށް
ލެވެލްއިން ފެ ި

ޤާ ިއމު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސިޓީ ހިތަދޫގަ ިއ އޭރު މީހުން ނޫޅޭ ފަޅު ސަރަހައްދެއްގައި

ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ތަނެކެވެި .މކެމްޕަހަށް

މިކެމްޕަސް ިމއަދު ިމދެކޭ ތަރައްގީގެ ފަހަތުގައި ވަރަށްގިނަ

ޤާއިމު ކުރެވުނު ކުޑަކުޑަ ިއމާރާތަކީ ސ .ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުންވެސް ދަރިވަރުން އާދެއެވެ .މަތީ

ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތްވާނެ ކަމީ ޝައްކެއް އޮތް

ދޔައީ އެންމެ 5
ފެށުމެވެި .މސެންޓަރ ހުޅުވިގެން ި

ވ ރާއްޖޭގެ
ތަޢުލީމްގެ ފެންވަރު ިމކެމްޕަހުގައި ޤާއިމުކުރެ ި

ދފައި މިވާ
ދގު ތާރީހުގައި ހޯ ި
ކަމެއް ނޫނެވެ .ކެމްޕަހުގެ ި

ހންގަމުން
މުވައްޒަފުންނާ ިއ އެކުގައެވެ .އޭރު ތަނުގައި ި

ވ ފަރާތްތަކަށްވެސް
ހުރިހައި ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ތިއްބެ ި

ސޓީގެ ސީނިއަރ
ސއްރަކީ ޤައުމީ ޔުނިވަރ ި
ކާމިޔާބީގެ ި

އައީ މު ިޅންވެސް ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ

ބގެންދާކަމީ ނުހަނު އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ.
ލި ި

މެނެޖްމެންޓް ިމކެމްޕަހަށް ދެއްވި އަހައް ިމއްޔަތެވެ.

ކުރެވިފަ ިއވާ ކޯސްތަކެވެ.

ދޔުމުގައި އެން ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާ
ތަނެއް ކުރިއަރައި ި

އެގޮތުން ކެމްޕަސް ވުޖޫދުވެ ކުރި ހޯދުމުގައި އެންމެ ބުރަ

އާދެ!  1996ވަނަ އަހަރު މިސެންޓަރުގައި އިލެކްޓްރިކަލް

ކުރާނެ ބަޔަކީ އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ .ލެކްޗަރަރގެ

ނވަރސިޓީގެ
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ފަރާތަކީ ޔު ި

ށ ތަނުގެ
ނކްސް ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ފެ ި
އިލެކްޓްރޯ ި

ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަކީވެސް

ިއސްމެނެޖްމެންޓެވެ .ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ޗާންސެލަރ ޑރ.

ހންގުން ވަރުގަދަ ކުރެވި ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި އެކު
ި

އެބޭފުޅެއްގެ ދާއިރާ ިއން މަތީ ތަޢުލީމް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ

ހކްމަތްތެރިކަމާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން
ހަސަން ހަމީދުގެ ި

ދޔައީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް
ސެންޓަރ ހިންގުން ި

ދޔުމަށްޓަކައި
ބލް ބޭފުޅުންނެވެ .ތަނެއް ކުރިއަރައި ި
ޤާ ި

ކުރެވުނު ބުރަ މަސައްކަތެވެ.

ރއަރަމުންނެވެ.
ކު ި

އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުން ދައްކާ ނަމޫނާ އާއި ހިތްވަރަކީ

އިސްވެ ދެންނެވުނު ސެންޓަރ  01ޖަނަވަރީ  2004ވަނަ

އަބަދުވެސް ފަނޑުވުމެއް ނުވާ ކަމެކެވެ .ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ

އަހަރު މޯލް ިޑވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ވ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މިއަދު
މުވައްޒަފުން ކުރެއް ި

ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ގޮތުގަ ިއ ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމަކީ އައްޑޫ

ނގެންދާ ކަމީ ނުހަނު އުފާ ކުރާ ކެމެކެވެ.
މިކެމްޕަހުން ފެ ި

ސިޓީގެ މަތީ ތަޢުލީމު ފުޅާ ކުރުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެކެވެ.

އުމްރާނީ ގޮތުން ކެމްޕަސް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް

ރޔަމް އަޙްމަދު ދީދީ.
—މަ ި

