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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football 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: 
 

 

partners: 
 

 

 
 މެންބަރުންނަށް.އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްވިމިންގ   
 .ދަންނަވަމެވެ  ސަލާމަށްފަހު ވެދުން  

 
ބުރާސްފަތި  ވާ 3މާރޗް  6102 ޖަލްސާ ޢާޢްމު އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 6102 މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  
 . އޮންނާނެއެވެ ގައި 61:31 ދުވަހުގެރޭ

 
 ވަނައަހަރު 6102 މިޖަލްސާގައި ފަދައިން ޤަވާޢިދުގައިވާ އަސާސީ  އެސޯސިއޭޝަންގެ  

 ލިބުނު އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނައަހަރު 6102 ފާސްކުރުމާއި، ހުށަހަޅައި ރިޕޯޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި އެސޯސިއޭޝަނުން
 6102 ފާސްކުރުމާއި، ހުށަހަޅައި ޖެޓްބަ ވަނައަހަރުގެ 6102 ފާސްކުރުމާއި، ހުށަހަޅައި ޚަރަދު ކުރެވުނު އާއި  ފައިސާ
 އެސޯސިއޭޝަންގެ  އިުތރުން މީގެ. އޮންނާނެއެވެ ހުށަެހޅުން ޙަރަކާތްތައް މުހިއްމު ހަމަޖެިހފައިވާ ހިންގަން އަހަރުވަނަ

 . އޮންނާނެއެވެ ފާސްކުރުންވެސް ހުށަހަޅައި އިޞްލާޙް ެފންނަ ގެންނަން ޤަވާޢިދަށް އަސާސީ
 

 6102 ދެވޭނީ  ވޯޓު ބައިވެރިވެ މިަޖލްސާގައި ގޮތުގެމަތިން ޤަވާޢިދުގައިވާ އަސާސީ އެސޯސިއެޝަންގެ  
 މިިހނގާ މެމްބަރުން ދާިޢމީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވީމާ. މެމްބަރުްނނަށެވެ  ދައްކާ އަހަރީފީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނައަހަރަށް
 ނިންމެވުން  ދައްކަވައި ޗަްނދާ ވަނައަހަރުގެ 6102 ުކރިން ގެ 04:11 ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ 62 މަހުގެ ފެބްރުއަރީ
 އިޞްލާޙެއްވެސް  އެ ވާަނމަ އިޞްލާޙެއް ބޭނުްނވާ ހުށަހަަޅން ޤަވާޢިދަށް އަސާސީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަދި. އެދެމެވެ

 ށްމިއެސޯސިއޭޝަނަ ލިޔުމަުކން( އެނގޭނެެހން އެކަން އަކުރެއްނަމަ  އަދި ނަމްބަރު އަޢި މާއްދާ ޤަވާޢިދުގެ އަސާސީ)
 . އެދެމެވެ ހުށަހެޅުއްވުން

 
. ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ލިބި ންވެބްސައިޓު އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދު އަސާސީ އެސޯސިއޭޝަންގެ  
 . ލިޔުއްވާފައެވެ ފޯމުގައި ކޮށްފައިވާ ތައްޔާރު އެކަމަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އިޞްލާޙް ޤަވާޢިދަށް އަސާސީ

 
  ންޑާއެޖެ  ޖަލްސާގެ ޢާޢްމު އަހަރީ ވަނައަހަރުގެ 6102 މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިންގ

  ރޯލްކޯލް ކުރުމާއި މާކް ހާޒިރީ •
  ކިޔެވުން ޤުރްއާން ކީރިތި •
  ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުމާއި ރިޕޯޓް އަހަރީ ވަނައަހަރުގެ 6102 ދެންނެވުމާއި މަރުޙަބާ •
  ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުމާއި ރިޕޯޓް ޚަރަދު ވަނައަހަރުގެ 6102 •
 ހުށަހެޅުމާއި  ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ވަނައަހަރު 6102 •
  ފާސްކުރުން ހުށަހަޅައި ަބޖެޓް ލަފާކުރާ ވަނައަހަރަށް 6102 •
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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football 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: 
 

 

partners: 
 

 

  ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުމާއި އިޞްލާޙް ޤަވާޢިދަށް އަސާސީ  އެސޯސިއޭޝަންގެ •
  ޚިޔާލު އިތުރު މެމްބަރުންގެ •

 
 .އެދެމެވެ ޤަބޫލުކުރެއްވުން އިޙްތިރާމް  
 6102ފެބްރުއަރީ  66  

 
  ޚާދިމްކުމް          

 
 

  ޝާރިފް މުޙައްމަދު             
  ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ            

 
 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން.ސްވިމިންގ 


