
ުކަވިލ
ގަމު ކެމްޕަހުގެ ޚަބަރު ިސޓީ

ސ�ޕ�ޓ�ނ�ބ�ރ 2022“ކަުވިލ” ިމީއ ލ. ައޮތޅު  ަބހުުރަވިއްނ ޮކވެއަްޔށް ިކާޔ ަނމެކެވެ. އަދަދު: 07

އެމް.އެން.ޔޫ. ގެ 49 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

އަހަރީދުވަހުގެ ޙާއްޞަ ހަފްލާގެ ތެރެިއން

 އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވަިއގެން ގަމު ކެމްޕަސްގެ މުވައްިޒފުންނަށް ިޚދުމަތުގެ
 އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ިލޔުން ދެއްވުން

މުވައްޒަފުންނާިއ ކެމްޕަހުގެ  ތެރެިއން  ހަފްލާގެ  ދުވަހުގެ   އަހަރީ 
  ދަިރވަރުން

ކެމަްޕްސ ައިދ  މެހެމާން  ގެ ޝަރަފްވެިރ  ހަފްލާ  ދުވަހުގެ   އަހަރީ 
މެނޭޖަރއާިއ ލެކްޗަރާިއން

ގެ ދަިރވަރުން  ނާރިސންގ  އޮފް  ސްކޫލް  ހަފްލާގަިއ  ދުވަހުގެ   އަހަރީ 
 ހުށަހަޅާިދނުމުގެ ތެރިއން

 ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ގެ 49 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސްވަނީ އެމް.އެން.ޔޫ. ގަމު
ގޮތުން ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ިމދުވަސް  ކޮށްފައެވެ.  ފާހަގަ  ކުލަގަދަކޮށް  ވަރަށް   ކެމްޕަހުގަިއ 
 ިމކެމްޕަހުގެ ދަިރވަރުންނާިއ މުވައްޒަފުން ގުިޅގެންވަނީ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ިހންގާފައެވެ.
ހަފްލާގަިއ ޚާއްޞަ  ބޭއްވުނު  މުނާސަބާތުގަިއ  ދުވަހުގެ  އަހަރީ  ވަނަ   49  ިމގޮތުން 
އަގުވަޒަން މުވައްޒަފުންގެ  އަިދ  ހުށަހަޅާފައެވެ.  އަިއޓަމެއް  ވަނީ  ފަރާތުން   ދަިރވަރުންގެ 
 ކުރުމުގެ ގޮތުން، ހަނދާނީ ިލޔުމެއްވަނީ ިމހަފްލާގަިއ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ދެިވފައެވެ.
ތަފާތު އެކުވެިރކަމުގެ  މެދުގަިއ  މުވައްޒަފުންގެ  ދަިރވަރުންނާިއ  ިއތުރުން   މީގެ 
 ކުިޅވަރުތަކެއްވެސް ވަނީ ިމދުވަހު ބޭއްިވފައެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ. ގެ 49 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ
ފަޅުއްވާދެއްވީ ކޭކް  ިމ  އޮތެވެ.  ހަފްލާގަިއ  ބޭއްވުނު  ކެމްޕަހުގަިއ  ގަމު  ފެޅުންވެސް   ކޭކު 
އެމް.އެން.ޔޫ މެހެމާން  ޝަރަފްވެިރ  ގެ  ހަފްލާ  ދުވަހުގެ  އަހަރީ  ވަނަ   49  އެމް.އެން.ޔޫ. 
ހެޑް ގެ   ( (ސީޓް  އެކްސެލެންސް  އެންޑް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެިޑއުކޭޝަނަލް  ފޯރ   ސެންޓަރ 
 އަލްފާިޟލާ ިޝމްނާ ޝަކީބެވެ. ިދވެިހ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ 01

  ސެޕްޓެންބަރ އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
��ގަމު ކެމްޕަސް����������
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 އަހަރީ ދުވަހު ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެިރ މެހެމާން އަލްފާިޞލާ ިޝމްނާ ސަކީބް



ް 2022 ަވަނ ައަހުރ ިތްނަވަނ ކުއަާޓރ ަގިއ ކިުރައށް ގްެނެދވުުނ ަހަރކާތަްތއ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
��ގަމު ކެމްޕަސް����������
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 ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގަިއ ހަމަދު ިބން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސުކޫލުގަިއ
ފަރާތުން ކެމްޕަހުގެ  ގަމު  .އެން.ޔޫ  އެމް  ހަވީރުގަިއ  ކުޑަކުިދންގެ   ބޭއްވުނު 

ކުިރއަށްގެންިދޔަ ހަރަކާތްތައް.

ބައްދަލުވުމުގަިއ ބޭއްިވ  ކައުންިސލާއެކު  ލ.މާވަށު  ކެމްޕަސް   ގަމު 
 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެިއން ދެ މުއައްސަސާ ގުިޅގެން ކުިރއަށް
އެިދފަިއވާ ކައުންިސލުން  މާވަށު  ތެރެިއން  ކަންކަމުގެ   ގެންދެިވދާނެ 
ކިުރައށް މަާވުށަގިއ  ކްޯސ   "2 ެލވެލް  ެސޓިްފކެޓް   "ިނަޔިމަކމުގެ 

ގެންދެިވފަިއވެއެވެ.

 ބަިއނަލްއަޤުވާމީ ދުިނޔޭގެ ިހތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލް އޮފް
ނާރިސންގްގެ ދަިރވަރުން ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ިއވެންޓްގެ ތެރެިއން

ަދިރަވުރްނަނށް ޮހވުުނ  ައަލށް  ކްޯސަތަކށް  ިއްނޭޓކްގެ  އަޮގްސޓް   2022 
ކުިރއަށް ގެންދިޔަ އޮިރއެންޓޭޝަން ސެޝަންގެ ތެރެިއން

 އެމް.އެން.ޔޫގެ އަހަރީ ދުވަހާިއ ގުިޅގެން މުއައްސަސާތަކަށް ޖަކަރަންޑާ ގަސް
 ހަިދޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެިއން މުކުިރމަގު ސްކޫލް، ިވލާ ކޮލެޖް ގަން އަިދ

ލ. ގަމު ޕޮިލސް އަށް ވަނީ ގަސްހަިދޔާ ކުރެިވފައެވެ.

 އެފް.އެޗް.އެސް. ގެ ލެކްޗަރަރ ިއން ގަމު ކެމްޕަސްގެ ދަިރވަރުންނަށް ކުިރއަށް
 ގެންިދޔަ  “ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް” ގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގެ ތެރެިއން


