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partners: 
 

 

since 1983 
 

Galolhu National Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429,  fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

 

 ހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ވަނަ އަ  4102
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

  4102ފެބުރުއަރީ  10  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް: 
    41:01  ޖަލްސާ ބޭއްވި ގަޑި: 
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ސެމިނާރރޫމް   ޖަލްސާ އޮތްތަން: 

 24 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު: 
 01 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01    ޖަލްސާގެ ކޯރަމް: 
 މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު، އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައިސް  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު: 

 
 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

  ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުން:  -
 ރޯލްކޯލް: މުޙައްމަދު ޝާރިފް، ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ  -
 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖްަލސާގެ ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން: މެމްބަރުން  4100 -
 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަެހޅުން: މުޙައްމަދު ޢަްބދުއްސައްތާރު، އެޯސސިއޭޝަްނގެ ރައީސް.  4100 -
 ވަނައަހަރުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން: މެމްބަރުން  4100 -
 ވަނައަހަރު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ހުށަެހޅުން: ުޙސައިްނ ރަޝީދު، ަޚޒާންދާރު  4100 -
 ވަނައަހަރުގެ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން: މެމްބަރުން  4100 -
 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުަށހެޅުން: ުޙސައިން ރަޝީުދ، ޚަޒާންދާުރ  4102 -
 ހަރުގެ ބަޖެޓް ފާްސކުރުން: މެމްބަރުން ވަނައަ 4102 -
އެސޯިސއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަާވޢިދަށް އިޞްލާހް ހުށަެހޅައި ފާްސކުރުން: އިސްމާޢީލް ޢަލީ، ނައިބްރައީްސ  -

 އަދި މެމްބަރުން 
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partners: 
 

 

since 1983 
 

Galolhu National Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 
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sponsors: 
 

 

 ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ދިޔަގޮތް 
  ުޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ެބލުމަށްފަހު ިމއީ ކޯރަމް ހަމަވެގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްކަން ޖެނެރަލް ސެކެޓްީރ މުޙައްމަދ

 4100ޝާރިފް އިޢުލާނުކުރުމާއެކު ޖަލްސާ ފެށިގެން ދިޔައި ކީިިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. އެއަށްފަހު 
ޅައި ާފސްކުރެވުނެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާްސީވ ވަނައަހަރު ޢާއްމު ޖަލްސާެގ ޔައުމިއްޔާ ޖަްލސާއަށް ހުަށހަ

 މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  01ހާޒިރުވެތިއްބެވި 
  ީަވނައަހަުރ އެސޯސިއޭޝަންގެ ަކްނކަން ހިނގައިިދޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ުހށަހެޅުމެވެ.  4100އެއަށްފަހު ދެްނ އޮތ

 4100ދުއްސަްއތާރުއެވެ. މިރިޕޯޓުގައި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ެއޯސސިއޭޝަންގެ ރައީްސ މުޙައްމަުދ ޢަބް
ވަނައަހަރު އެސޯސިޭއޝަން ހިންގި ގޮތާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގިގޮތް ހުށަހެޅުނެވެ. މީގެ 

ވަނައަހަުރ ރާވައި ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި މުާބރާތްތަކުގެ ތަފްީޞލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ  4100އިތުރުން 
 އި ބައިވެރިުވމާއި ލިބުނު ނަތީޖާެވސް ހުށަަހަޅއިދެއްވިއެވެ. ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގަ

  ުއަހަރީ ރިޕޯޓަށްފަހު ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން މެމްބަރުންގާތު އެުހެނވެ. ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ހުށަެހޅި މެމްބަރ
 01މުޙައްމަދު ވިޝާމް އެވެ. ތާއީދުކުރީ މެމްބަރު ނަޢުފަލް މޫސާެއވެ. މިރިޕޯޓް ފާސްވީ ހާޒިރުވެތިއްބެވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ. 
  ވަނައަހަުރ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ެއސޯސިއޭަޝންގެ ޚަާޒންާދރު ޙުސަިއްނ  4100އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށްފަުހ

 0024012.24ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިފައިަވނީ  4100ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ. 
ނަޑއި  0411111.20ރުފިޔާއެވެ. ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  ވަނައަހަުރ ނިމުނުއިރު  4100ރުފިޔާއެވެ. ޚަރަދު ކަ

 ރުފިޔާއިން ބަޖެޓް ޑެިފސިޓް ވެފައެވެ.   11011.11ވަނީ 
 4100  ްވަނައަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ާފސްކުރުމަށް މެމްބަރުންަނށް ހުށަެހުޅނެވެ. މިރިޕޯޓ

ރު ނަޢުފަލް މޫސާެއވެ. އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ މެމްބަރު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ުހށްެހޅުއްވީ މެމްބަ
 މުޙައްމަދު ިވޝާމްއެވެ. 

  ވަނައަހަރުގެއަންދާސީ ަބޖެޓެވެ. ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްީވ ޚަޒާންދާުރ  4102އެއަށްފަހު ޖަލްސާއަށް ހުށަެހޅުީނ
ރުފިޔާއެވެ.  0114111.01ފާކޮށްފައިވަނީ ޙުސައިން ރަޝީދެވެ. މިބަޖެޓުގައި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަ

މިފައިސާ އަކީ ސަރުކާރުންދޭ ސަްބސިީޓޒް އާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ެއހީެގ އިތުރުްނ 
 ސްޕޮންސަރއިން ފަިއސާ ހޯދުމަްށ އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން ަޚޒާންދާރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 4102 ެޓިވް ކޮމިޓީން ަފއިނަލްކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ެލގޫން ސްވިިމންގ ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް އެގްޒެކ
ކުލަބުން ހުަށހެޅިއެވެ. މިހުށަެހުޅމަށް ތާއީދުކުރީ މެމްބަރު މުަޙއްމަދު ވިޝާމެވެ. ބަޖެޓު ާފްސވެގެންދިޔައީ 

 މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  01ހާޒިރުވެތިއްބެވި 
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  ބަޖެޓް ާފސްކޮށް ިނމުމަށްފަހު ެދން އޮތީ ެއސޯސިއޭަޝންގެ ައސާީސ ޤަވާޢިދަްށ ގެންަނން ފެްނނަ އިޞްާލްޙ
މެމްބަރުންނަށް ހުށަަހޅައި މެމްަބރުންނަށް ފެްނނަ ގޮތަކަްށ ޢަމަުކރުމެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެުޅނު ިއޞްލާޙްތަކާއި 

 މެމްބަރުންގެ ނިންމުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 10ނަންބަރ އިސްލާޙު 
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްްސ އޮފިޝިއޯ މެމްބަރުން. ހުށަހަޅާފަރާތް:

  ހުށަހަޅާހުށަހެޅުން:
ސްވިމިންގ އެޯސސިއޭޝަނުގެ ެއގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެްނބަރެއްގެ ގޮތުގައި، ސްވިިމންގ އެޯސސިޭއޝަން އޮފް  .0

 މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެަޓރީއަކަށް ހުންނަވާބޭުފޅަކު ހަމަޖެްއސުން. 
 ުވާީތ މިހާރު އަސާސީ ޤަވާޢިދު އޮންނަގޮތުން ޖެނެރަލް ސެެކޓްީރއަކީ އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރަކަށް ނ

އެސޯިސއޭޝަންގެ އެގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްާސތަކުގައި ބައިވެިރވެ ޚިޔާލު ދިންނަމަެވސް ޖެނެަރލް ސެކެޓްީރ 
އެސޯިސއޭޝަންގެ އެްގެޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްރެއްގެ ގޮތުގައި ުނހިމެނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ކަެމއްގައި ނަާގ 

 ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވެއެވެ. 
 މާއްދާތައް: ބަދަލުއަންނަ 

 40 )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 
 44 )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 

 މެމްބަރުން ނިންމިގޮތް:  
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންއޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަކީ މިހާރުވެސް އޮންނަގޮތަށް ޢައްޔަންކުރާ  -0

 މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން. 
ޖެނެރަލްސެކެޓްރީއަކީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން. އަދި މިބަދަލާއެކު ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީއަކީ  -4

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުލެވޭ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން. 
)ފަހެއް(  1ޓިވް ކޮމިޓިގެ ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމް އަކީ މިގޮތަށް ބަދަލުގެނައި ނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެ -0

 މެމްބަރުންކަމުގައި އޮންނަ އޮތުމަށް ބަދަލު ނުގެނައުން. 
)އަށެއް( އަށް ބަދަލުވިނަމަވެސް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިގެ ޖަލްސާތަކުގައި  1އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު  -2

ކަންކަން ނިންމުމަށް މިހާރުވެސް ލިބިދީފައިވާގޮތަށް ވޯޓުދިނުމުގެ އުޞޫލަށް  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކަށް ޖަލްސާއިން
 ބަދަލު ނުގެންނަން. 

 މިއިޞްލާޙް ފާސްވީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  -1
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partners: 
 

 

since 1983 
 

Galolhu National Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429,  fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

 

 14އިސްލާޙު ނަންބަރ 
 މުޙައްމަދު ޝިޒްީލން މެމްބަރު  ހުށަހަޅާފަރާތް:

 ހުށަހާހުށަހެޅުން: 
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަން އަދި ވައިސް ޗެއަރޕާސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން ެއޯސސިއޭޝަންެގ ބެލެނިވެރިންގެ  .0

ޓިވް ކޮމިޓީގައި ނުހިމަނާގޮތަްށ ގްޒެކެތިއްބަވާ މެމްަބރުން އެބެލެނިެވރިންގެ ގޮތުގައި ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި އެގް
 ށް ބަަދލުގެނައުން. ަބދަލުގެންނަންޖެހޭ މާއްާދތަކައަާސސީ ޤަވާޢިަދށް ނިންމައި، 

 ބަދަލުއަންނަ މާއްދާތައް: 
 40 )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 
 40  )ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 
 44 )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 
 00 )ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 
 02 )ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 

 މެމްބަރުން ނިންމިގޮތް:  
މީގެ ކުރިން ފުރުޞަތު  އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ބެލެނިވެރިން ތިބުމަށް އަސާސީ ޤަވާޢިދުން -0

ލިބިދިންނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ފެތުންތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ވުމުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ބައެއް 
ފެތުންތެރިންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ނަމަވެސް ހަމަހަމަކަން ނެތި ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު 

މަޤާމުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން  4އޭޝަންގައި ބެލެނިވެރިންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮތްނަމަވެސް އެކޮމިޓީގެ އެންމެ އިސް އެސޯސި
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ތިބުމަށް ނުފެންނަކަން. 

 އެސޯސިއޭޝަންގައި ބެލެނިވެރިންގެ ކޮމިޓީއެއް މިހާރުވެސް އޮންނަ ގޮތަށް އޮތުމަށް ތާއީދު ކުރާކަން.  -4
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީިައި ބެލެނިވެރިންގެ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަސަން އަދި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން  -0

 ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އުވާލުން. އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން. 
 ރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. މިއިޞްލާޙް ފާސްވީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަ -2
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 10އިސްލާޙު ނަންބަރ 
 މުޙައްމަދު ޝާރިފް  ހުށަހަޅާފަރާތް:

 ހުށަހަޅާހުށަހެޅުން: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  04އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަށް ބަދަލުގެނެއުމަްށޓަކައި ހިންގާ ޤަވައިދުގެ  .0

 ބަދަލުކުރުން:ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  10އަދި 
 04  ާވަނަ މާއްދާގެ )ހ(: އެގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮިމޓީގައި ތިްއބަވ

ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދުެގ ދެބައިކުޅައެއްބައި ނުަވަތ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް މެމްބަރުން 
 ޙާޟިރުވެފައިވާނަމައެވެ.

 04  ްކޮމިޓީއިން ކަމެއް ފާސްވާީނ މަދުވެގެން ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(: އެގްޒެކެޓިވ
ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަުރންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަެއއްބައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ 

 މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުންނެވެ. 
 10 ީޢަދަދަކީ އެގްޒެެކިޓވް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(: އެގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާޫނނ

ނޑައަޅާަފއިވާ ވަގުކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދުެގ ދެބައިކުޅައެއްބައެވެ. ޖަލްސާާބއްވަން  ތުޖެހޭތާ ކަ
)ތިރީސް( މިނެޓް ިހނގާއިރު ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިނުވާނަމަ، އެގްޒެެކިޓވްކޮމިޓީގެ  01

ނަޑއަޅާެއެހން ތާރީޚެއްގައި ޖަްލސާ އަލު ން ބޭއްވުމަށް ޮކމިޓީ މެންބަރުންަންށ ޕްރެޒިެޑންޓް ކަ
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ބަދަލުއަންނަ މާއްދާތައް:
 04 )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 
 04 )ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 
 10 )ވަނަ މާއްދާގެ )ރ 

 މެމްބަރުން ނިންމިގޮތް:  
 މިބަދަލު އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ފާހެއް ނުވިއެވެ.  -0
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 މެމްބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު 
  :ާމެމްބަރު އިބްރާހީމް މޫސ 

އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާމެދު މެމްބަރުން ހިތްހަމަޖެހޭކަން  -0 
 ފާހަގަކުރެއްވި.  
ލުން މިހާރަށްވުރެވެސް އިތުރު ޚަރަދުކޮށްގެންވެސް މީހުން ބިނާކޮށް ޚާއްޞަކޮށް ކޯޗުންނާއި އޮފިޝަ  -4 
 ތަމްރީނުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުން.  
މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުން ކޯޗުން ނުވަތަ އެހެންވެސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭމީހުންގެ އެގްރިމެންޓް  -0 
 މުއްދަތު ހަމަވުމުން ރިނިއުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން އެމަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިޢުލާނުކުރުން.  
ޅުތަކުން ފެތުންތެރިން މާލެގެނެސް ތަމްރީނު ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަތޮ -2 
 މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން.  

  ްމެމްބަރު ޢަލީ އިބްރާހީމ 
އެސޯސިއޭޝަނުން މެމްބަރުންނާމެދު ގާތްކަން ބަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން  -0 
 ޔަރކުރާ މީހުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރުން އެދެން. ރިޓަ 

  ްމެމްބަރު އަހްމަދު ފިރާސް ޢަފީފ 
މުބާރާތްތައް ކަލަންޑަރ ކުރެވި އޮންނަ ތާރީޚްތަކުގެ ދުވަސްތަކުގެ ދޭތެރެ ދުރުވުމުން ދަތިތަކެއް ހުރޭ.  -0 
 މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.  އެހެންވީމާ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލާއިރު  
 ކަލަންޑަރ ކުރާ ތާރީޚަށް ބަދަލުނުގެނެސް ޙަރަކާތްތައް ގެންދިއުމަށް އިސްކަންދިނުން.  -4 
 މުބާރާތްތައް އިތުރުކުރުން.  -0 

 ނިންމުން 
މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު އެޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ  

 ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންނަށް ދެއްވިއެވެ. 
 ގައެވެ.  44:01ންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވައިލެއްވީ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވި ބޭފުޅު 

 
 4102ފެބުރުއަރީ  41
 
 

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު  ފައިނަލް ކުރީ:    މުޙައްމަދު ޝާރިފް  ތައްޔާރުކުރީ 
  އެސޯސިއެޝަންގެ ރައީސް       ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ   

 


