
 



 

 

މި ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގައި ކެންސަރ އާއިބެހޭ ގޮތުން ދިރާާސތައް ކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުމާއި، ކެންސަރ ޖެހުމަށް 
މިަބިލން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭުނންވާނެ މައުލޫމާތު އާންމުންަނށްދީ ހޭުލްނތެރިކުރުވައި، ކެންސަރ ބަލީގެ ، މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި 

އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމާއި، ކެންސަރ ބައްޔަށް ަފރުވާދޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެްނ ފަންނީބޭފުޅުްނނަށް މަޢުލޫާމތު  މީހުންނަށް
ގައި  އުފައްދާފައިވާ ހިލޭ ސާބަހަށް  0200އޮކްޓޯބަރ  20މަގުސަދުގައި  މަތިވެރިދިނުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ 

 ވެ.މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެ

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤްޞަދު ތައް:

ލޫމާތުދީ އާންމުްނ އަދި މިބަލިްނ ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާނެ މައު، ކެންސަރ ޖެހުން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި 
ކެންސަރ ބަލީގެ  އްޖޭގައި ކެންސަރ އާއިބެހޭ ގޮތުްނ ިދރާސާތައް ކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށްހޭލުންތެރިކުރުމާއި ރާ

ތަހައްމަލު ުކރަމުންދާ މީހުންނަށާިއ، އާއިލާ  އަިދ ކެންސަރ ބަލި މީހުންނަށް ބަލީގެ ފަރުވާއަށް ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 ދިނުން.ކަންފޯރުކޮށްއެހީތެރިގެ ބޭ މީހުންނަށް ސަޕޯޓްގްރޫޕެއްތިތަކަށާއި އަދި ކެންސަރ ބަލިން ރަގަޅުވެފައި

 ޔާން:ހިންގާއިސްވެރިންގެބަ 

ވަނަ ދުވަހު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ  0ވަނަ އަހަރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު  0200ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑީވްސް އަކީ 
ބައިެވރިވާން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ  ބިންގާ އެޅުމުގައިޖަމިއްޔާ އެކެވެ. ކެންސަރ ސޮސައިޓީގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި 

އަހަރު ދުވަހަށް  ހަތަރުޗެލަންޖްތަާކއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމެކެވެ. ކެންސަރ ސޮސައިޓީގެ ވޭތުވެދިޔަ ވަރަށްވެސް ގިނަގުނަ 
ނޑުމެންގެ ފައިވެއެވެ. ތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަން ިލބިބަލާލާއިރު މި ސޮސައިޓީއިން ހިންގި ހަރަކާތް ތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާ އަޅުގަ

ރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހު  
ކެންސަރ ސޮސައިޓީގެ މަޤްސަދު ތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތެރޭ އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނީ ކެންސަރުބަލި 

މަޢުލޫމާތުދީ ާއންުމން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ޖެހުން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި، އަދި މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ 
 ރުދަނާ ކުރުމަށްހަމީގެ އިތުރުން ސޮސައިޓީގެ ހިންގުން  މަށާއި ސަޕޯޓްގްރޫޕެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ.ށާއި ސްކްރީން ކުރުކުރުމަ

ހަޔާތުގައި ވަރަށް  ވަނަ އަހަރަކީ ސީއެސްއެމްގެ ކުރު 0202ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ
ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ބައްޔާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު 

 ކަމެވެ. ގެ މެމްބަރުކަން ގާއިމް ކުރެވުނު ޖަމިއްޔާކަމުގައިވާ ޔުނިއަން އޮފް އިންޓަރނެޝަނަލް ކެންސަރ ޮކންޓްރޯލް )ޔޫއައިސީސީ(
ވަނަ އަހަރު ހިްނގުނު ފެސިލިޓޭޓާރުން  0202މް އިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް މުޅިރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ސީއެސްއެ

ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އަދި މުއަތޮޅުތަކުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން މެދުވެރިކޮށް  ތަމްރީން ކުރުމުގެ
 .ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެރުމުގެ މަރ ކުމި ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަ

 ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 



ޕިޓަލް ގެ ބްރެސްޓް ސާރޖަރީ ހޮސް ތުސިންގަޕޫރުގެ މައުންޓް އެލިޒަބަ  ންކެންސަރ ސޮސައިޓިއިން މީގެ އިތުރު
ވަނަ އަހަރު ފަށައިފައިވާ އުރަމަތީ ކެންސަރ އަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  0202ކްލިނިކް އާއި ގުޅިގެން 

މީގެ އިތުރުން އަލިފުޅުތުއްތު  އަށްގެންދެވުނެވެ.ކުރި  އައްޑު އަތޮޅުގައިނަ އަހަރު އެޕްރީލް ގައި ވަ 0202
ނޑުމެްނނަށް އިތުރު  ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި ލިބުނު ޕޯޓަބަލް އަލްޓްރާ ސައުންޑް މެޝިންގެ ސަބަބުބް އަޅުގަ

ގެ އޮފީސް ތަކަށާއި ކުންފުނިަތކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ވަނީ ފެއްޓިފައެވެ. މިގޮތުން މާލޭ 
މަހަކު އެއްފަހަރު އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު މާހައުލަށް 

ތީ ކެންސަރާއި ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮްށ އެ ތަންތާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ުއރަމަ 2ޒިޔާރަތްކޮށް ހިންގަން ފެށުނެވެ. މިގޮތުން 
 ވުނެވެ.ކޮށްދެ ތެރިކަން އިތުުރކޮށްދީ ސްކްރީންބެހޭ ގޮތުން ހެުލން

ނޑު ގޮތެއްގައިސީއެސްއެމް އިން  ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކަކީ އުރަމަތީ ހިންގުނު  ވަނަ އަހަރު 0202 މައިގަ
ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖެނެރަލް ސަރާއި އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ކެން ކެންސަރާއި ރަހިމުގެ ދޮރައްޖެހޭ ކެންސަރާއި

ވެ. އަދި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ގުނެހިން ވެސްޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ބެހޭކެންސަރސް އާއި 
ފާހަގަ ނޑުމެން މިފުރުސަތުގައި ނާއި ޑޮްކޓަރުންގެ އެއްބާރުލުން އަޅުގަންބޭއްވުމުގައި މި ސޮސައިޓީއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ ނަރުހު

 ތަކަށް ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ.ތްކޮށް އެ ހުރިހާ ފަރާ
މެވެ. ކެންސަރ ސަޕޯޓް ގްރޫޕެއް އުފެއްދު ކަމަކީއެންމެ މުހިންމު އެއް  ކުރެވުނުވަނަ އަހަރު ސީއެސް އެމް އިން  0202

ށި ގްރޫޕް އަހަރު ނިމުނު އިރު ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު ކެންސަރ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރައްވާފައިތިބި މަދު މީސް ކޮޅަކާއި އެކު ފެ
ސް ގްރޫޕް ތަކުން ބޭއްވުނު ވައިވަރއަދި އިންޑިއާގެ ޕަޓްނާގައި ބޭއްވުނު ކެންސަރ ސަ .ކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

 ކޮންފަރެންސް އެއްގައިވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.
ނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އިލްތިމާސް އަކީ ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ގޮތަކުންވިޔަސް އެހީތެރިކަމުގެ އަޅުގަ

 އަހަރު ކެންސަރ ހަތަރުފާއިތުވި  ،މިފުރުސަތުގައި އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ ަރއްޔިތުންވެސް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
އެހީއާއިއެކު ލިބުނު ކާމިޔާބީގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ސޮސައިޓީއަށް ހިލޭސާބަހަށްމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކެއްގެ ގިނަގުނަ 

 ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
 

 ހިންގާ ކޮމިޓީ:

މެމްބަރުންނެވެ. މިޮކމެޓީގެ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން  9ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެހިންގާކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ 
އަހަރު އާންމު މެމްބަރުންގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، ކޮމެޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ  0އަހަރުން  3ނީ މީލާދީ އައްޔަންކުރެވޭ

ހިންގާކޮމިޓީގައި  ންގެ ތެރެއިން އެއް މުއައްސިސަކުމެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާވޯަޓކުންނެވެ. މިސޮސައިޓީގެ މުއައްސިސު
 ހިމެނެއެވެ.



ގައި  00:22ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  0202ފެބްރުއަރީ  02ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާީނ  ވަނަ އަހަރީ 04މި ސޮސައިޓީގެ 
ހޯލްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންޤާކޮމިޓީގެ ހުސްވެަފއިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަުރން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 

ވޯޓަކުންވަނީ ހިންގާކޮމިޓީެގ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް  މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްުވނު ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުހުޅުވާލާ،
 މެންބަރުން އިންތިޙާބުކުރެވިފައެވެ.

ވަނަ އަހަރު ވަކިވި މެންބަރުންގެ  2016ވަނަ އަހަރު ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނާއި  2016ތިރީގައި އެވަނީ 
 މަޢުލޫމާތެވެ.

 ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން:

 ފާޞިލާ ޖުވޭރިޔާ ސަޢީދު )ޗެއަރޕާރސަން(އަލް .0
 )ވައިސް ޗެއަރޕާރސަން( އަލްފާޞިލް އައްބާސް ޝަރީފް .0
 އަލްފާޞިލާ ސަނާ މަންސޫރު )ްޓރެޜަރަރ( .3
 )ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް( ފާތިމަތު ަޢފާ ޢަދުާނންޞިލާ އަލްފާ .2
 )ިއންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ(ހިލްމީ  އަހުމަދުއަލްފާޞިލް  .2
 )ެމންބަރ( އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ލަތީފް .2
 އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ހަމީދު )ެމންބަރ( .7
 )މެންބަރ( އަލްފާޞިލާ އައިމިނަތް ރިންޒީ .8
 އަލްފާޞިލް ހުސެއިން ރަޝީދު މޫސާ)މުއައްސިސު( .9

 
 ވަނަ އަހަރުވަކިވިމެމްބަރުން: 2020

 )ވައިސް ޗެއަރޕާރސަން( އަލްފާޞިލް އައްބާސް ޝަރީފް .0
 އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ލަތީފް )ެމންބަރ( .0
 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފެށިގެން  0207 -   ފާޞިލާ ސަނާ މަންސޫރު )ްޓރެޜަރަރ(އަލް .3

 
 ޖަމްއިއްޔާގެ ނަމަށް ނުވަތަ އިދާރީ ހިންގުމަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:

 ވަނަ އަހަރު ޖަމިއްޔާގެ ނަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެިވފައި ނެތެވެ. 0202

 ގަވާއިދު.  ޢާއްމު ޖަލްސާ އާއި ހިންގާ 

ޢާއްމު ބައްދަލުވުމެވެ. އަިދ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ހިންގާ ޮކމިޓީ ހޮވުމުގެ އިތުރުން ިމ  20ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނީ  0202
 ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަެކއް ގެނެވުނެވެ.  ގޮތާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވި ޖަމިއްޔާގެ އެކިއެކި ކަންކަން ހިންގާނެ

 022 :މްބަރުންގެ އަދަދުއަހަރު ފެށުނު އިރު މެ



 2ފިރިހެން  30އަންހެން   :އަހަރު އަލަށްވަތް މެމްބަރުންގެ ައދަދު

 2ފިރިހެން  2އަންހެން  :އަހަރު ވަކިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު

 2016 ފެބްރުއަރީ 20، 32 :ރުވި މެމްބަރުން ތާރީޙާއި އަދަދުޖަލްސާ އަށް ހާޞި

 ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް:

 03 .ެވަނަ މާއްދާއަށް ވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް )މ( އިތުރު ކުރެވިފައެވ 

 . ހިންގާކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ގޮތާއި ވަކިކުރެވޭގޮތް :03

 )ހ( މި ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިީޓގެ މެންބަރަކަށްވެވޭނީ މިސޮސައިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އާންމު މެންބަރުންނަށެވެ.

 އަހަރު ބާއްވާ އާންމު މެމްބަރުންގެ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. 0އަހަރުން  3ހިންގާ ކޮމިޓީައށް މެންބަުރން އިންތިޚާބުކުރާނީ )ށ( 

ދުަވސްކުރިން ހިންގާކޮމެޓީގެ މަޤާމްަތކަށް ކުރިމަތިލިމުގެ ފުރުޞަތު  02)ނ( ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާންުމ  ޖަލްސާ ބެއްވުމުގެ 
 ޤާމްތައް އެގޭނޭހެން ސޮސައިޓީގެ އިދާރާގެ ނޯޓީސްބޯޑުގައި އިއުލާންކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި އެމަ

 )ރ( މިގޮތުން އިއުލާންކުރުމުން މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުްނވާ މެންބަރުން އެމެްނބަރަކު ކުރިމަރިލުމަށް ބޭނުންވާ ަމޤާމާއެކު 
 .ސިޓީއަކުން ސޮސައިޓީގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 )ބ( މަޤާމުތަަކށް މެންބަރުން ހޮާވނީ އާންމުމެންބަރުންގެ ވޯޓަުކންެނވެ.

)ޅ(ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ކުރިމަތިލާފަިއނުވާނަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން އެމަޤާމަކަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 
 ާސއިން އެމަގާމަށް މެމްބަރަކު އިންިތޚާބު ކުރާނީއެވެ. ތާއީދު ލިބޭ ފަރާތަކުން އެމަޤާމެްއ ޤަބޫލުކުރޭތޯ ބެލުަމށްފަހު ޖަލް

ޖަލްސާއަށް ހިންގާކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ  3)ކ( މަޤްބޫލް ޢުޒުރެއްެނތި  ޖެހިޖެހިގެން ހިންގާކޮމިޓީގެ 
 އެމެންބަރަކު ހުރި މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ހިންގާކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ންގާކޮމެޓީގެ މެްނބަރެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު އަމަލެއްކޮށްގެން އެކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ )އ( ހި

 އެދުވަހުން ފެށިގެން އެމެްނބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ސައިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަންއަށް ލިއުމުން )ވ( ހިންގާކޮމެޓީގެ މެންބަރަުކ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ސޮ 
އެ މެންބަރަކު ވަކިިވކަން ބަލައިގަތްކަން ޗެއަރޕާރސަންގެ ފަރާތުން އެމެންބަރަަކށް ިލއުމުން އެންގުމުންއެ މެންބަރަކު ، ހުށަހެޅުމުން

 މަޤާމުން ވަކިވީކަމުގައި ބެލެވޭނެެއވެ.



ންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްޭވ އާންމު ޖަލްސާގެ ކުރިން، )މ( ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޮކމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ެމންބަރުްނ އި
ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެމަޤާމެއް ފުރާނެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުެގ 

ޤާމަކަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެވިއްޖެނަމަ، އިޚްތިޔާރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަ
ދެން އޮންނަ އިްނތިޚާބަކާ ޖެެހންދެން އެމެްނބަރަކު އެމަޤާމުގައި ހުންނަން ފެނެތޯ ބެލުމަްށޓަކަްށ، އެންމެ އަވަހަކަށް ޮއންނަ، 

ވެ. ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެްއ ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަކަށް އެކަން ހުށަހަޅައި އެޖަލްސާއިން އެކަން ފާސްކުރަންވާެނއެ
ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ެމންބަރަކު އެމަޤާމުގައި ބެހެއްޓުަމްށ ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 

ްށ މެންބަރަުކ ނުފެންނަކަމަްށ އަހަރީ ޢާންުމ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުްނގެ އަޤްލަބިއްޔަތުްނ ނިންމައިިފނަމަ، އެމަޤާމަ
 .އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެޖަލްސާގައި ހުޅުވާލައި، މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެމަޤާމަށް މެްނބަރަުކ އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ

 02  .ެވަނަ މާއްދާވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހު ކުރެވިފައެވ 

 . އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ :02

ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެތެރޭގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްއޮތް  މި ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާންމު 
ނޑައެޅުމާއި، ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ފާސްކުރުން  އަހަރު ސޮސައިޓީއިން ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަ

ހާ މެމްބަރުންނަށް އެކަން އަންގަންާވނެއެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ދުވަސްކުރިން ހުރި 02އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 
 މެންބަރުންނެވެ. 02ކޯރަމްއަކީ 

 09  .ެވަނަ މާއްދާވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހު ކުރެވިފައެވ 

 . ޚާއްޞަ ޖަލްސާ :09

އް ބޭއްވުމަްށ ސޮސައިޓީގެ ހިންގާކޮމިޓީއަށް ސޮސައިޓީގެ މުހިއްމުކަމަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ޖަލްސާއެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ
. މިޖަލްސާތަކުގެ މްބަރުންެގ ހާޒިރުގައެވެމެ 02އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެެރއިން މަދުވެގެން މި ސޮސައިޓީގެ  ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،

ގެ ޓީނެތް ޙާލަތެއްގައިނަމަ ސޮސައި ގެ ޗެއަރޕާރސަންއެވެ. ޗެއަރޕާރސަންރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ސޮސައިޓީ
 ވައިސްޗެއަރޕާރސަންއެވެ.

 
 :ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް 

 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ނިންމުންތައް: 2016
 
  ްދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުނ 
 /ާޕެއް އުފެއްދުން ސަޕޯޓް ގޮރޫގޮތުން  ސަޕޯރޓް ދިނުމުގެކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންަނށް ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލް ކުރަމުންދ 



  ްވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ވަގުތު އޮފީސް ތަކުގެ މުވައްޒިފުންނަށް މަަހކު އެއް ކުންފުނި/އޮފީހުގައި ބްެރސްޓް ކެންސަރ އަށ
 ސްކްރީން ކޮށްދިނުން

  ިފާހަގަ އޮކްޓޯބަރ މަސް އުރަމަތީ ކެންސަރާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައ
 ކުރުން

 ްއިން ފެށިގެން އޭޕްރިލް މަހު  0207 އަނގައިގެ ކެންސަރާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުނ
 ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތްކެއް ހިންގުން 

 .ޫއައި.ސީ.ސީ ގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދާ ކޮންގްރެސް އަދި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުން ޔ 

 
 0207 ެހެލްތް ވޯކަރުން ފެސިލިޭޓޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީން ުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގ

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން 
  ުޑޮނޭޝަން ޕެކޭޖް ތަކެއް ތައްާޔރުކޮށް އާއްމުންނާއި މުއައްސަސާ ތަކަށް މިސޮސައިޓީއަށް އެހީ ދިނުމުގެ ފުރުސަތ

  މަށް ޕްކޭޖް ތައްޔާރު ކުރެވުނުހުޅުވާލު
 ުމަށްޓަކައި ފަސް އަހަރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.ސީއެސްއެމް ހިންގ 

 އިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް:ވަނައަހަރު ކުރެވިފަ  0202ސޮސައިޓީގެ މަޤްސަދުތައް ހާޞިލްކުރުމަށް 

ނޑު 0202ކެންސަރ ސޮސައިޓީގެ  މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް  ގޮތެއްގައި ހިންގިފައިވަީނ  ވަނަ އަހަރުތެރޭ މައިގަ
 އަތޮޅުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް  ހިންގުނު ތަކާއި މާލޭގައިހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ންގިފައެވެ.ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއްވެސް ހިއިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކާއި  ތެރޭގައި ވެސް ވަނީ ގިނަ ހޭލުންތެރިކަން
  ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.  0 ތަމްރީން ކުރުމުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެސިލިޓޭޓަރުން  0202

 މީހުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތައް  ބައްޔާއިބެހޭ ގޮތުން  ކެންސަރ 

 ޯސަ ޕްރެސެންޓޭޝަން ސީއެސް އެމް އިން ހާއް ، ގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންފާހަނ ޑޭ ޓޮބޭކޯ ނ
އެއް ތައްޔާރުކޮށް މި ސޮސައިޓީއިން ތަމްރީންކުރެވިފައިވަ ފެސިލިޓޭޓަރުން ގެ އެހީގައި 
ވަނީ މާލެ އާއި އެކި އަތޮޅުތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން 

 އަންގައިދިނުމަށް ސެޝަންތައް ަނގާދެވިފައެވެ.
 ކެންސަރ ބައްޔަށް  ސްޕޯޓްސްގެ މުވައްޒިފުންނަށް ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް މިނ

 މައުލޫމާތު ސެޝަންއެްއ ވަނީ ނަގާދެވިފައެވެ. ހެލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްިދނުމުެގ ގޮތުން
  އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމާ ބެހޭ މަހާ ގުޅުވައިގެން ހީޓް ހެލްެތ



 ސެޝަންަތކެއް ނަގާދެވިފައެވެ.  އެންޑްފިޓްނަސްގެ މުވައްޒިފުންނާިއ މެމްބަރުންނަށް ވަނީ
  ިސަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރްޓ ޕވޓ ލޓޑ ގެ މުވައްޒިފުްނަނށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި ބެޭހ ގޮތުން ހޭުލންތެރ

 ކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ވަނީ ނަގާދެވިފައެވެ. 
 ްއެމްއޭ، މަންފާ، މިނިސްޓްރީ ގިލިލަންކަންފުށި ރިސޯރޓްގެ މުަވއްޒިފުންނަށާއި، ބެންކް އޮފް މޯްލޑިވްސް، ދިރާގު، އެމ

އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އުރަމަީތ ކެންސަރ އަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއަކާއި އެކުގައި 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ސެޝަންތައްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިަފއެވެ. 

 ުހޭލުންތެރިކަން އެކުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ންކުރުމުގެސްކްރީ ކެންސަރަށް އަތޮޅުގައި. ރ އަދި ގއ އަތޮޅު، އައްޑ 
  .ގެންދެވިފައެވެ ކުރިއަށް ސެޝަންތައްވަނީ އިތުރުކުރުމުގެ

 :ހެލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ވިފައިވާ ފެސިލިޓޭޓަރުން ހިންގި ކުރެ  ތަމްރީން 

 ސެޝަންގެ އަދަދު  ހޭލުންތެރިކަން ހިންގުނު ކެންސަރުތައް  ރަށް 

ނޑިތީމު  0 އުރަމަތީގެ ކެންސަރ ށ. ކަ

 0 އާންމު ކެންސަރ ރ. މާކުރަތު 

 0 އާންމު ކެންސަރ ރ. ވާދޫ 

  2 އާންމު ކެންސަރ، އުރަމަތީގެ ކެންސަރ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 

 0 އުރަމަތީގެ ކެންސަރ ހދ. ކުމުންދޫ 

 0 އުރަމަތީގެ ކެންސަރ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 

 2 އާންމު ކެންސަރ މ. މުލި 

 3 އާންމު ކެންސަރ ލި މ. މު

 0 އާންމު ކެންސަރ، ނޯ ޓޮބޭކޯ ސެޝަން  ގއ. ދާންދޫ 

 0 އާންމު ކެންސަރ ގދ. ތިނަދޫ 

 0 އާންމު ކެންސަރ ތ. ވޭމަންޑޫ 

 3 އާންމު ކެންސަރ ހއ. ދިއްދޫ 

 0 އާންމު ކެންސަރ ބ. އޭދަފުށި 

 0 އުރަމަތީގެ ކެންސަރ، ރަހިމުގެ ދޮރުގެ ކެންސަރ  ރ. އުނގޭފާރު 

ސެޝަން  02ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގައި ތިއްބަވާ ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓޭޓަރުން  0202ކޮށް ޖުމްލަ
 ނަގާދީފައިވެއެވެ. 



  ްކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭުލންތެރިކަްނ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހެލްތ
ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް ހެލްތް ވޯކަރުން  0207އް ނަގާދެވިފައެވެ.  މިޔާ ގުޅުވައިގެން ވޯކަރުންނަށް ވަނީ ސެޝަނެ

 ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްީރން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
 

   
 

 

 :ތައް ކެންސަރ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް 

 އަތޮޅު  .ގއ 
އިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އޯރަލް ކެންސަރ އަދި ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހާ ގުޅުވަ  -

ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ބާއްވާފައެވެ. ިމ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގއ. 
 ބޭފުޅުން ސްކްރީން ކުރެވިފައެވެ.  78ވިލިނގިލި އަދި ގއ.ދާންދޫ ގައި ވަނީ 

 

  ައްޑު އަތޮޅު އ 
މިސޮސައިޓީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ކުރިންވެސް -

މައުންްޓ  ރު ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާޝްއޫސިންގަޕޫރ ގެ މަ
ވަނަ  0202 ގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވަނީ ބަތުއެލިޒަ

ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް  އަށް 09-07އަހަރު އޭޕްރިލް 
ހިންގާފަެއވެ. މިގޮތުން ިތން ދުވަސް  އައްޑު އަތޮޅުގައި އެއް

ތެރޭގައި މުޅި އަތޮޅު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ތިން ަރށެއްގައި 
 އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަނީ ސްކްރީން ކުރެވިފައެވެ.  228ނު އިރު އުރަމަތީ ކެންސަރ އަށް ސްކްރީން ކުރެވު

 



  ުރ. އަތޮޅ 
 އަށް ރ. މަޑުއްވަރީ 08-02މިޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ ޖުަލއި  -

އަދި ރ. އުނގޫފާރުގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އެހޮސްޕިޓަލުެގ 
އޮންކޮލޮގިސްޓް އާއި ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް އަކާއިއެކުގައެވެ. މި 

މީހުންނާއި އަިދ  23ޕްރޮގްރާމްގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް 
މީުހްނ  3މީުހން އަދި ދެ ެކންސަރަށް  03އަނގައިގެ ކެންސަރަށް 

 ވެއެވެ. ސްކްރީން ކުރެވިފައި

 
 މާލެ ބްރެސްޓް ސްކީރީނިންގ ކެންޕެއިން 

 0202  ްވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ  އޮފ
 ބޭނުންކޮށްގެން  މެށިނެއް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. މި މެށިނު ސްކޭން އަލްޓްރާ ސައުންޑް ޕޯޓަބަލް މޯލްޑިވްސް އަށް ވަނީ

ވަނީ "މާލެ ބްރެސްޓް ސްކްރީނިންގ ކެންޕެއިން" ގެ ނަމުގައި މަހަކު އެއްަފހަރު ސަރުކާރު އަދި  އެސްއެމްއިންސީ
އަމިއްލަ މުއައްސަސާ ތަކުގައި އޮފީސް ވަގުތުގައި ސްކްރީން ކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޖުލައި މަހު 

ވަނީ މި ޕްރޮގްރާްމ ރިސޯޓް ގައި 0ށާއި މުއައްސަސާ އަކަ 2ަވނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  0202ފަށާފައެވެ. މިގޮުތން 
 ހިންގިފައެވެ. 

 0202  ްހިންގިފައިވާ ތަންަތން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިޕްރޮގްރާމ 
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް -
 ދިރާގު -
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  -
 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  -
 މަންފާ -
 ފުށި ންކަން ގިލި ލަ -

  



      

   
 0202  ި220ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ޖުމްލަ  "މާލެ ބްރެސްޓް ސްކްރީނިންގ ކެންޕެއިން"ހިންގުނު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައ 

މީހުން ސްކްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ސްކްރީން ކުރުމުގެ އިތުރުން އުރަމަތީ ކެންސަރާއި ބެހޭ ޮގތުން ހޭލުްނތެރިކަްނ 
ކޮށްދިނުމަށް ސެޝަްނތައް ނަގައިދެވިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރަމް ގައި އެ މުއައްސަސާގެ މުޢައްޒަފުންގެ އިތުރުން އިތުރު

އުރަމަތީ ކެންސަރ ޖެހުމުގެ ުފރުސަތު ބޮޑު އާއިލަ ތަކުގެ އެެހންމެމްބަރުންަނށާއި އަނިބންނަްށ ސްކްރީން ކުރުމުގެ 
 ފުރުސަތު ދެވިފައިވެއެވެ.

 

 ރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމް ފެސިލިޓޭޓަރުން 

  ުފެސިލިޓޭޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ރ. އަތޮޅ 
އަށް ހިންގުނު މިޕްރޮގްރާމް  0އުން އޮގަސްޓް  32ޖުލައި  -

ބޭފުޅަކު ވަނީ  02ހެލްތް ސެންޓަރަކުން  02ގައި 
ޓްރެއިން ކުރެވިފައެވެ. ިމ ޓްރެއިނިންގެ ތެރެިއން 

ކެންސަރާއި، ރަހިމުގެ ޖެނެރަލް ކެންސަރާއި، އުރަމަތީގެ 
ދޮރުގެ ކެންސަރ އަދި ސިއްޙަތަށް ފައިދާ ުހންނަ ކާާނ 

 އާއި ބެހޭގޮތުން ކިޔާދެވުނެވެ. 
  ްއުރަމަތީ ކެންސަރ އަދި ސަރވައިކަލް ކެންސަރ އާއި ދަމަނަވެށީގައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެނ

ނަްށ ރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ. އެއީ ދަމަނަވެށީދގެ މުވައްޒަފުންގޮތުްނ ފެސިލިޓޭޓަރުން ަތމްރީން ކުރުމުގެ ޕް ބެހޭ
 ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.



 ޢިތުރު ހަރަކާތްތައް:

 ގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް:ފާހަ  ދުވަސް  ބަލީގެ  ކެންސަރު  ދުނިޔޭގެ 

 ަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ހިންގުނު ސޯޝަލް ޓޯކިންގ ހޭންޑްސްގެ ނަމުގައި ުމޅި ދުނިޔޭގައި ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކ
 މީޑިއާ ކެންޕެއިން ގައި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

   
  ެކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލު ޮކްށފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުެގ ގޮތުން ސަޕޯޓް ގްރޫޕެއް އުފައްދާ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްގ

 ފެށުނީ ދުނިޔޭގެ ކެްނސަރު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. ހަރަކާތްތައް 
 

  އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އޯރަލް ކެންސަރ އަދި ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރ ސްކްރީނިންގ
 ގައި ބޭއްވިފައެވެ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ

  ްފިްޓަނސް ޕްރޮގްރާމެއް އާޓިފިޝަލް  ވީ ދުވަހު 0202ެފްބރުއަރީ  2ޓީ.އެފް.ޖީ އާއި ގުޅިގެނ
 ބީޗް ގައި ހިންގުނެވެ. 

 
 

 :ޕްރޮގްރާމް  ބޭއްވުނު  ނާސަބަތުގައި މު  ދުވަހުގެ  ސިއްޙަތާއިބެހޭ  ދުނިޔޭގެ 
   ިހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާއި ބެހޭ ދުަވހުގެ މުނާސަބަތުގައ 

ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ  ރަސްފަންނުގައި އެކު ތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއިފަރާތުން އެކި ޖަމްޢިއްޔާ 
 ވެފައެވެ. ބައިވެރި ވަނީ ގައި ސްޓޯލްއެއް ހަދައިގެން މި ސޮސައިޓީއިންވެސްރުހަވީ

  
 
 0202  "ްވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާއިބެހޭ ދުވަހުގެ ޝިޔާރަކީ "ބީޓް ޑައިބީޓީޒ

ގުޅޭ އެކި  ސިއްޙަތާއި ން ކަމުން ޑައިބިޓީޒް އެސޯސިއޭޝަްނ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތު
ގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިއެވެ. ދުވަހު 0ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި  ގެންޖަމިއްޔާ ތަކާއި ގުޅި

މިޕްރޮގްރާމްގައި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ 
 ދީފައެވެ. ތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަންތަެކއް ނަގާހޭލުން

 
 

 މާލެ މިޑްނައިޓް ރަން:
 0202  ީވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މާލެ މިޑްނައިޓް ރަންގެ އޮފިޝަލް ޗެރިޓ

ޕާޓްނާ އަކީ މިސޮސައިޓީއެވެ. މިގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުންތެރިްނ 
ކެންސަރ ސޮސައިޓީ ނޮމިނޭޓްކޮށް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ 

ގުަނ ކެންސަރ ސޮސައިޓީގެ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް މެމޮބަރުންނާއި އެހެނިެހްނ ގިނަ



 (ތިރީސްނުވަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ވިހި) 39,320ކު ޖުމްލަ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދުވެ އަދި ސްޕޮންސަރުންނާއި އެ
ރުފިޔާ ވަނީ މިސޮސައިޓީއަށް ލިބިފައެވެ. މި ދުވުމުގައި ސްޕޮންސަރުންގެ ގޮތުގައި އެހީވެދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ 

  ނޭވާގިލި، ދަމާސް އަދި އޭކޭއެޗް އެވެންޓަސް އެވެ.ސޮ، ދިރާގު، ހަމީދިއާބައިސަން އެލުމިނިއަމް، 
 

 :/ ރަން ފޮ އަ ކޯސް ރޯޑް ރޭސް  މޯލްޑިވްސް  ދިރާގު 

 ްގިަނ  ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންނާއިމި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސްގައި އިންތިޒާމް ކޮށްެގން ޭބއްވުނު ދިރާގުނ
ދުވުމުގައި މިސޮސައިޓީ އިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދަދެއްގެ

އެންމެ ގިނަ މި ދުވުމުގައި  ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުރު ކުރުމަށެވެ.
ޔާ( ރުފި ސާޅީސްހާސްރުފިޔާ ) 22،222މިގޮތުން ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވަނީ މި ސޮސައިޓީ ނޮމިނޭޓް ކޮށްގެނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދިރާގުން ޓީޝަރޓް ވިއްކައިގެން ިލުބނު ފައިސާއިން ލިބިަފއިވެއެވެ.  ވަނީ މި ސޮސައިޓިއަށް
ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދާއިއެކުސީއެސް އެމް އަށް  )ފަންސާސް ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ ވަނީ  22،222ޖުމްލަ  ކަ

 މިސޮސައިޓީއަށް ލިބިފައެވެ. 
 ޕްރޮގްރާމް ތައް: އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ބެހޭ މަހުގެ 

  ްހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިްނވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުްނ އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިނ
 ސްއެމްއެސް ކުއިޒްއެއް ބޭއްވާމުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ދިރާގާއި ގުޅިގެން އެ

 ރެވެރީޒް ޑައިވިންގ ވިލެޖް ގެ ފަރާތުން ވަނީ އިނާމް ހުށަހަޅާފައެެވ. 
 

 ުޓް ފިހާރާގައި ބްރެސްޓް ކެންސަރާއި ބެހޭ ގޮުތން ހޭުލްނ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮމޯޝަްނއެއް ހިންގުނެވެ. އަދި ލެކިއ
)ސާދަ ސަތޭކަ ސާޅީސް އެކެއް(  1,441ެގ ގޮތުގައި  %02މިސޮސައިޓީއަށް މިހަރަކާތުގައި ހިންގުނު ސޭލްތަކުން 

 ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. 
 ްއިތުުރކުރުމަށް ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ގަިއ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި  އާންމުންގެ ހޭލުްނތެރިކަނ

އޮކްޓޯބަރުގެ  00 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން 9ގުޅިގެން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް 
އަދި އާއްމު ނާއި، އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ނިޔަލަށް ހިންގުނެވެ. މި ހަރަާކތުގައި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.ފަރާތްތަކުން 

   



  ްކޮންމެ އަހަރެކޭވެސް  ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުނ
"ޕިންކް ރިބަން ޯވކް/ރަން" ގެ ނަމުގައި  އެއްފަދައިން

ވަނަ އަހަރު ިމ  0202ދުވުމެއް/ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުނެވެ. 
ހިންުގނީ އްވުނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. އަދި މިދުވުން ދުވުން ބޭ

ބީއެމްެއލް އިން ސްޕޮންސަރ  ބީއެމްއެލް އާ ގުޅިގެން
ބީއެމްއެލްގެ އިސްވެރިންނާއި މި ހަރަކާތުގައި  ކޮށްގެނެވެ.

  އާންމުންގެ ގިނަބަޔަކު ވަނީ ބައިެވރިވެފައެވެ.
 ަކުުރމުގެ ސެޝަން ތަކެއް  ކަން އިތުރުހޭލުްނތެރި މީގެ އިތުރުން މާލެ އާއި އެެހން ރަށްރަށުގައި ވެސް ވަނީ ިގނ

 ބޭއްވިފައެވެ. މިގޮތުން ހީޓް ގެ ުމވައްޒިފުންނާއި މެމްބަރުންނަށްެވސް ވަނީ ސެޝަން ތަކެއް ނަގާދެވިފައެވެ. 
 ުސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހީގައިވެސް ވަނީ ގިނަ މެސެޖް ތަކެއް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްެދވިފައެވެ.  ހަމަ މިއާއި އެކ 
 ަމާލެ އޮީފހުގެ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ން ސ

މުވައްޒިފުންނަށް އުރަމަތީެގ ކެންސަރާއި ބެހޭ ގޮުތން ހޭުލްނތެރި 
 ކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ވަނީ ނަގާދެވިފައެވެ.

  ެނޑުމެންނަށް ފައިސާގެ ގޮތުން އެހީވެފައިވާ ފަާރތްތަކުގ އަޅުގަ
ލަބް އޮފް މާލެ، ވަން ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ރޮޓަރީ ކް

 ހިމެނެއެވެ.  ޕިރަމިޑްއެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓް އަދި 
  ްޖުމްލަކޮށް "ޕިންކް އެކްޓޯބަރ" ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިނ

 ވެ. ނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެރުފިޔާ އާމްދަ (ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހާސްތިންލައްކަ ދެ) 203,290

 

 :ކާތްތައް ހަރަ  އެހެނިހެން  ބައިވެރިވި 

 ްއޯ އިން ބޭްއވި ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގަިއ ޑަބްލިއު.އެޗ.
މީޓިންގ ުޓ އެސްޓެބްލިޝް ނެޝަނަްލ  "ކޮންސަލްޓޭޓިވް

 ގައި ބައިވެރިވިއެވެ. ކެންސަރ ރެޖިސްޓްރީ"
 

  ްއިންޑިޔާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވުނު "އިންަޓނޭޝަނަްލ ޯވކްޝޮޕް އޮނ
ން އެންޑް އަރލީ ޑިޓެކްޝަން ފޯރ ކެންސަރ އެވެއަރނަސް، ޕްރިވެންޝަ

 ރ ސެސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވަނީ ކެންސަސަރކް ރީޖަން" ގައި 
 ޗެއަރޕަރސަން ޖުވޭރިޔާ ސައީދު އަދި މެމްބަރ ޑރ. އައިމިނަތު ރަމްޝާ



އަށް ވަނީ އެހެން ޤައުމު ތަކުގެ މިފަދަ  ވެރުވުމުގެ ސަބަބުން މިސޮސައިޓީބައިވެރިވެފައެވެ. މީގައި ބައި
އިޓީ ތަކާއި ގުޅި ކުރިއެރުމަށް ގިނަ ފުރުސަތު ތަކަކާއިއެކު ގިނަ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިފައެވެ. ޔޫނިއަން ފޯރ ސޮސަ

އިންޓަނޭޝަަނލް ކެންސަރ ކޮންޓްރޯލްގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުެގ ފުރުސަތު ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް 
 މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބުނީ މި ކޮންަފރަންސްގެ ތެރެއިންނެވެ. 

 
 ެހެލްްތ ކޭމްޕްގައި  ދުވަހަށް ބޭއްުވނު 0ޑް ކްރެސްންޓުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފުވައްމުލަުކގައި މޯލްޑިވްސް ރ

 މިސޮސައިޓީއިން ބައިވެރިވިއެވެ. 
  މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސްންޓުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި "ހިުއމެނިޓޭރިއަން ފެސްޓިވަލް" ގައި ކެންސަރ

ސް ވަނީ މައުލޫމާތު ދިނުމުެގ ސޮޓޯލެއް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވެ
 ހަދާ ބައިވެރިވެފައެވެ.

  ްޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް ގައި ބޭއްވުނު "ރީޖަނަްލ ކޮްނސަލްޓޭޝަނ
ފޯރ ދަ ސެވެންތް ސެޝަްނ ޮއފް ދަ ޕާޓީޒް" ގައި ވެސް މި ސޮސައިޓޯއިން 

 ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. 
 ްކެންސަރ ކޮންގްރެސް" އަދި  ފްރާންސްގެ ޕެރިސްގައި ބޭއްވުނު "ވޯރލްޑ

މި ސޮސައިޓީގެ ގައި  "ވޯރލްޑް ކެންސަރ ލީޑާރސް ސަމިޓް"
ޗެއަރޕަރސަން ޖުވޭރިޔާ ސައީދު އަދި މެމްބަރ ޑރ. އައިމިނަތު ރަމްޝާ 

  ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
   

  ުކޮންފަރަނަސް "ވަނަ އޯލް އިންޑިއާ  02އިންޑިޔާގެ ޕަޓްނާގައި ބޭއްވުނ
ފަުއންޑަރ -މިސޮސައިޓީގެ ކޯ ގައި   "އިންޑިއާ ފޯރ ކެންސަރ ކެއަރ 

ވަނީ  އަބްދުލްމަލިކް އަދި އާންމު މެމްބަރ އަހްމަދު ހަމީދު
ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަުލ  ވެރިވެފައެވެ. މިކޮންފަރަްނސް އަކީބައި

ތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ބޭއްވުުނ   ވުމާއި ބެހޭގޮތުން ސަޕޯޓް ގުރޫޕް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ 
 ންފަރަންސް އެކެވެ. ކޮ
   

  ްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ވިެމންސް އެކްސްޕޯގައި މި ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ ޮއފް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލ
 ސޮސައިޓީ އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސްޓޯލެއް ހަދައިގެން ަބއިވެރިވެފައެވެ.

 



 ރކަލަންޑަ ކަންތައްތަކުގެ ރޭވިފައިވާ ކުރިޔަށްއޮތްއަހަރަށް

ނޑު ރާވާފައިވާ ހިންގަން އިން މޯލްޑިވަސް އޮފް ސޮސައިޓީ ކެންސަރ އަހަރު ވަނަ 0207ކުރިއަށްއޮތް   ހަރަކާތްތަކާއި، މައިގަ
ނޑަާއޅާފައިވާދުވަސްވަރު،އަދި ހިންގުމަށް އެހަރަކާތްތައް  އެވަނީއެވެ. ތިރީގައިވާތާވަލުގައި ހިނގާނެޙަރަދު ކަ

 ތާރީޚް   ހަރަކާތް  އަދަދު 
 ރީފްސް ތައްޔާރު ކުރުން ބް ޕޮލިސީ  

 ޑިސެމްބަރ -ޖެނުއަރީ 

  ގްރޫޕް ހަރަކާތްތައް ސަޕޯޓް 50,000.00
 މާލެ )މަހަކު އެއްފަހަރު( -ކެންސަރ އަށް ސްކްރީން ކުރުން  އުރަމަތީ 18,480.00

20,000.00 
އެސޯސިއޭޝަން ތަކާއި އެކު ހެލުންތެރިކަން އިތުރު ުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ސްޕޯރޓްސް

 ފެއްޓުން ވަތައް ރާ
 އާއި ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް އެނަލައިޒް ކުރުން  ކެންސަރ  

 ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ދުނިޔޭގެ 30,000.00
 ފެބްރުއަރީ 

 އެމްބަރސެޑަރުން އެޕޮއިންޓް ކުރުން  ގުޑްވިލް 5,000.00
 ސްޓާފް/ ވޮލަންޓީއަރޒް -ބިލްޑިންގ  ކެޕޭސިޓީ  

 ސޭފްޓީ ކެމްޕެއިން ފެށުން ކު މޯބައިލްދިރާގާއި އެ   މާރޗް
 ޥާރކްޝޮޕް  -ކެންސަރ މަހަށް ތައްޔާރު ވުން   އަނގައިގެ  

250,000.00 
އެސްޓީ އޯ އާއި މޯލްޑިވްސް  -ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރާ ކެމްޭޕން  އަނގައިގެ
 އެސޯސިއޭޝަން އާއިއެކު  ޑެންޓަލް

  އޭޕްރިލް
 ރުން ތަމްރީން ކުުރންހެލްތް ފެސިލިޓޭޓަ ސްކޫލް 296,520.00
  ކެންސަރ ސްކީރިންގް ޕްރޮގްރާމް  ބްރެސްޓް 194,506.00

  
 އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރުމުގެ ދުންފަތުގެ

 މެއި  ޕްރޮގްރާމް
 ކެންސަރާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިުކރުން މެލަނޯމާ/ ހަމުގެ 5,000.00

 ޖޫން  މީޑިއާ ޕްރޮމޯޝަން ތައްޔާރުކުރުން  -މަޢުލޫމާތު ވީޑިއޯ  ބެހޭކެންސަރ އާއި   

  
ބައްދަލުކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ  -ޔުނިވަރސިޓީ، މިނިސްޓރީ  ސްކޫލް،

އަދި ކެންސަރ ބައްޔަްށ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  ރަގަޅުއާދަކާދަތަަކށާއި
 ރޭވުމަށް ބައްދަލަވުންތައް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް

 ޖުލައި

 ތައްާޔރީތައް  ކެންސަރާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ޖެހޭ ކުޑަކުދިންނަށް  
 އޯގަސްޓް

 ކެންސަރާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން މަހަށް ތައްޔާރީ ތައް  އުރަމަތީގެ  

 މާލެ -ކެންސަރ އަށް ސްކްރީން ކުރުން  އުރަމަތީ 1,540.00
 ސެޕްޓެމްބަރ

50,000.00 
ކުލަ ޖައްސާ ފޮތް ތަޢާރަފް  - ކެންސަރާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ޖެހޭ ކުޑަކުދިންނަށް

 ކުރުން 
 ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކެމްޕޭން އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި 158,778.00

 އޮކްޓޯބަރ
 އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  ސޮސައިޓީގެ 50,000.00

  ކެންސަރ ސްކީރިންގް ޕްރޮގްރާމް  ބްރެސްޓް 194,506.00
 ނޮވެމްބަރ

 ފަންޑް ރެއިސިންގ -ރޯޑް ރޭސް  ދިރާގު  
 ރިވިއު ކުރުން  -ޕްލޭން  ސްޓްރެޓިޖިކް  

 ތައްޔާރު ކުރުން  0208އަދި މަސައްކަތްތައް  ބަޖެޓް   ޑިސެމްބަރ
 ބަޖެޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 946,579.00

2,270,909.00   

 



 0202 އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 6102 6102 

   އާމްދަނީ 

 485,243 388,799 ހިލޭ އެހީ 

 87,773 1,001,703 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަކެތި 
 28,695 33,038 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގި އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކުން 

 601,711 1,423,540 ޖުމްލަ ޢާމްދަނީ 

   
   ޙަރަދު 

 109,203 78,187 ތަކަށް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް

 135,352 51,236 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ސެސަންތަކަށް 
 7,636 15,549 މޮނިޓަރިންގ ސެޝަންތަކަށް 

  84,322 ސަޕޯޓް ގްރޫޕް ގެ ހަރަކާތް ތަކަށް 

 155,170 ޓްރެއިނިންގ އަދި ވޯކްޝޮޕް 
 

297,045 

  643 މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް 

 9,000 12,000 އެލަވަންސް 
 60,457 9,186 ޕްރިންޓް ކުރުމަށް 

 253 300 ފޯން ބިލް 
 6,000 1,500  /ޕްރޮފެޝަނަލް ފީ އޮޑިޓް
 25,000 30,000 ކުލި 

ނޑުން   27,198 29,598 ބަލައް ކެ

  36 ބޭންކް ޗާޖް 

 7,655 އެހެނިހެން ޚަރަދު 
 

 

 475,380 ޖުމްލަ ޙަރަދު 
 

677,144 

   
 948,160 ފައިދާ/ގެއްލުން 

 
 (75,433) 

 

 

 



   2016ފައިސާ ޚަރަދުވި ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
 

 

 6102 

  ލިބުނު ފައިސާ 

 274,072 ހިލޭ އެހީ 
 

 32,143 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގި އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކުން 
 

 306,215 ލިބުނު ޖުމްލަ 
 

  

   ހޭދަވި ފައިސާ 
  4,912 އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ހުރި ފައިސާ

  47,650 ނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ސްކްރީ

 
  37,709 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ސެސަންތަކަށް 

 

  14,424 މޮނިޓަރިންގ ސެޝަންތަކަށް 
 

  1,915 ސަޕޯޓް ގްރޫޕް ގެ ހަރަކާތް ތަކަށް 
 

  85,059 ޓްރެއިނިންގ އަދި ވޯކްޝޮޕް 
 

 11,000 އެލަވަންސް 

  8,049 ޕްރިންޓް ކުރުމަށް 
 

  31 ބޭންކް ޗާޖް 
 

  7,579 އެހެނިހެން ޚަރަދު 
 

  218,327 ޖުމްލަ ޙަރަދު 
 

  

 87,888 އަހަރުތެރޭ ލިބުނު/)ހޭދަވި(
 

  

  

 201,914 އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި ފައިސާ 
 

 87,888 އަހަރުތެރޭ ލިބުނު/)ހޭދަވި(
 

 289,803 އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ފައިސާ 
 



 ރިޕޯޓް ނިންމުން: 

ހާސިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަގުނަ  ތައްތެރޭގައި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ ގެ މަޤްސަދު ހަރުގެއަވަނަ  2016
އޮފީސް ސަޕޯޓް ގްރޫޕް އުފެއްދުމާއި  ން ކުރެވިފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަކީމިގޮތުވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  ތަކެއްމަސައްކަތް

ހަމަ ކްރީނިންގ ކެމްޕެއިން" އެވެ. ސްކްރީން ކޮށްދޭ "މާލޭ ބްރެސްޓް ސް ގައި މުވައްޒިފުންނާއި ގާްތ އާއިލާގެ މެމްބަރުންމާހަލު
ސެޝަންތަކެއް ނަގާދީ ިގނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނާ ހަމައަްށ އެކިގޮތްގޮތުން ކެންސަރާ ބެޭހ ގިނަ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  އެއާއިއެކު
ކުރިއަށް އޮށް ފަސް ައހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިްނ  ންގަ ކޮށްަލން ޖެހެއެވެ. މީެގއިތުރުތު ފޯރުކޮށްދެވުނުަކންވެސް ފާހަމައުލޫމާ

މީގެ ސަބަބުން މި ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ.  0202އަކީ ވެސް 
ށް ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ކަމާއިއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރަށްވުރެންވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ގިނަ ބަޔަކަ

 މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކުކުރުން 

 ރިޕޯޓް ޗެކުކުރީ: ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރީ:
 ޖުވޭރިޔާ ސަޢީދު  ނަން:  ފާތިމަތު ޢަފާ ޢަުދނާން ނަން:

 ޗެއަރޕާރސަން މަޤާމު: ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް  މަޤާމު:

 ސޮއި: :ސޮއި

 ތާރީޙް: ތާރީޙް:

 

 ހިންގާ ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރެވިފައި:

 ސޮއި: ނަން:
 (ޖުވޭރިޔާ ސަޢީދު )ޗެއަރޕާރސަން  އަލްފާޞިލާ  .0

 
 

 )ވައިސް ޗެއަރޕާރސަން( ނާފިޒް هللا އަބްދު އަލްފާޞިލް  .0
 

 

 )ޓްރެޜަރަރ( ފާތިމަތު ފިލީޝިއާ އަލްފާޞިލާ  .3
 

 

 (ޓަރީ ޖެނަރަލް )ސެކްރެ  އަލްފާޞިލާ ފާތިމަތު ޢަފާ ޢަދުނާން  .2
 

 

 ހިލްމީ )އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ( އަލްފާޞިލް އަހުމަދު  .2
 

 

 އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ހަމީދު )މެންބަރ( .2
 

 

 )މެންބަރ(އިޝާމް އަލްފާޞިލް އަހުމަދު  .7
 

 

 )މެންބަރ( އަލްފާޞިލާ އައިމިނަތް ރިންޒީ  .8
 

 

 ()މުއައްސިސު  އަލްފާޞިލް ހުސެއިން ރަޝީދު މޫސާ  .9
 

 

 


