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 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭަޝން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ  

 
 

ގެ ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތ މ  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންއޮފް މޯލްޑިވްސް މިޤަވާޢިދަކީ،  )ހ( .1 ފް ތަޢާރަ 
މިހެންކަމ ްނ ފަތަން ދަސްކ ރ މާއި،ފެތ މ ގެ  ޤައ މީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދެވެ. ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ

ކ ޅިވަރ ތައް ކަމ ގައިވާ ފެތ ން، އޯޕަން ވޯޓަރ ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒް ފެތ ން، ޕްލެޓްފޯްމ 
ޑައިވިންގ އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯގެ )މީގެފަހ ން "ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް" މިނަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ( 

 ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މިެއސޯސިއޭޝަނ ންނެވެ. 
 3002/1ޤާނޫނ  ނަމްބަރ   ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ )ށ(  

)ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނ ( އާިއ އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތިން، މިހިްނގާ ޤަވާޢިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކަންތައްތައް ހިންގ މާއި، ދަޢ ވާކ ރ މާއި، ދަޢ ވާ ލިބިގަތ މާއި، އ ފ ލޭ މ ދަލާއި ނ އ ފ ލޭ މ ދާ، 

ބިގަތ މާއި، ދެމިގެންވާ ގޮތަށް މ ދާ ލިބިގަތ މާއި، ޤާނޫނ  ހ އްދަކ ރާ ގޮތ ގެމަތިްނ ހޯދ މާއި، ލި
މިކަންކަމ ގެ ޙައްޤ  އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންބަރ ންނާއި ވަކިްނ އ ފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ އަމިއްަލ 

 ޝަޚ ޞެކެވެ.
މ އައްސިސަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރާބެހޭ ޤައ މީ  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ )ނ(  

ސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އ ފެދިފައި ނ ވާ ޙާލަތ ގަިއ، މަޖްލީހެވެ. އެ
އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ  ޖަލްސާ ބާއްވައި، އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 
އައްޔަންކ ރ މާއި އިންތިޚާބ ކ ރ މާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެކ ލަވާލެވެންެދން، 

ކަންތައްތަކ ގައި މަސްއޫލ ވެ، ޒިްނމާ އ ފ ލާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ  އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހާ
މ އައްސިސެވެ. މިގޮތ ން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ޢައްޔަންވ މަްށފަހ ، އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހައި 
ކަންތައްތަކ ގައި މިޤަވާޢިދ ގައިާވ ގޮތ ގެމަތިްނ މަސްއޫލ ވެ ޒިްނމާ އ ފ ލާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 ޓީ އިންނެވެ.އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި
    
ވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް"އެވެ. ދިވެހިބަހ ން ިލޔާނަމަ ސް"މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމަކީ  .2 ނަން 

 ލިޔާނީ " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޤައ މީ ޖަމްޢިއްޔާ " އެވެ. 
ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރ ގެ ޤައ މީ މަޖިލިސް[ މިއެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ އިދާރާއަކީ ] .3 އިދާރާ

ނޑައަޅާތަކެވެ.  ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރ ގެ ޤައ މީ މަޖިލިހ ން ކަ
ންގެ އެސޯސިއޭޝަ

 މޮޓޯ
 ޢަޒ މާއެކ  ކ ރިޔަށް[ތައް ކ ރިއެރ ވ މ ގެ މަސައްކަތ ގައި ކ ޅިވަރ މ ެގ ެފތ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނ މާއި] .4
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ބަޔާން ކ ރެވިފައިވާ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލް  އަސާސީ ޤަވާޢިދ ގައިމިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން މި  )ހ( .5 މަޤްޞަދ 

 ކ ރ މަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކ ރަންވާނެއެވެ.
ކަމ ގައިވާ ފަތަން ކ ޅިވަރ ތައްތ މ ގެ ކަންކޮޅ ތަކަކ ގައި ފެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ )ށ(  

ވޯޓަރ ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިްޒ ފެތ ން، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ފެތ ން، އޯޕަްނ ، ދަސްކޮށްދިނ މާއި
 ފ ޅާކޮށް އިތ ރަށް ތަރައްީޤކޮށް ކ ރިއެރ ވ ން.  ،އާލާކޮށްއަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯގެ ކ ޅިވަރ ތައް

ތައް ބާއްވައި އެހެންފަރާތްތަކ ން މ ބާރާތް ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ގައި  )ނ(  
ކ ޅިވަރ  ގެ ފެތ މ  ދީ،ހިންގ މަށް ބާރ އަޅައި އެހީތެރިވެ އިއިންތިޒާމް ކ ރާ މ ބާރާތްތައް ރާވަ

މަގ ފަހިކޮްށދީ އެކަންތައް ހިންގާނެ ގޮތްތައް މަށް މ ބާރާތްތަކ ގައި ވީހާގިނަކ ޅ ންެތރިންބައިވެރިވެވ 
 ކ ރ ން. ޛްތަންފީ އިރާވަ

މ ބާރާތްތަކ ގައި ބައިވެރިންގެ މެދ ގައި ޖިންސީ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ އެސޯސިއޭޝަނ ން ބާއްވާ  )ރ(  
 އަދި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމ ގެ ތަފާތ  ކ ރ މެއް ނެތި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކ ރ ން.

މަޢ ލޫމާތ  ހޯދައި އެންމެފަހ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދ ތަކ ެގ ގެ ފެތ މ  )ބ(  
އަންގައި އޮޅ ންފިލ ވައިދީ ށް ކ ޅ ންތެރިންނަށާއި އޮފިޝަލ ންަނށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކަ ދިރާސާކޮށް

ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފ ނ ވާ ގޮތ ގެ މަތިން ފެތ މ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޤަވާޢިދ ތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ފެތ މ 

 މ ބާރާތްތަކ ގައި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދ ތައް ަތންފީޛްކ ރ ން.
ކ ޅިވަރ ތަކ ގައި ބައިވެރިވާ އައ  ފެތ ންތެރިންނާއި، ަތމްރީނ  ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަްލ ގެ ފެތ މ  )ޅ(  

ޤައ މީ އަިދ ރ ދަނާ ކ ރ މަށް ހިތްވަރ ދިނ މާއި، ހަފެތ ންތެރިްނނަށް ިލބިފައިވާ ހ ަނރ  އިތ ރަށް 
 ބައިނަލް އަޤ ވާމީ މ ބާރާްތތަކ ގައި ވާދަކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ ން. 

ޤަވާޢިދ ތައް އެކ ލަވާލައި، ބާއްވާ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅ ތަކ ގައި  )ކ(  
އެޤަވާޢިދ ތަކާިއ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާއިމެދ  ފިޔަވަޅ  ޝާއިޢ ކޮށް އެޤަވާޢިދ ތަްއ ތަްނީފޛް ކ ރ މާއި، 

ނޑައަޅާ އެކަންތައްތައް ތަންފީޛް ކ ރ ން.  އަޅާނެގޮތްތައް ކަ
، އިއްދީ މ ބާރާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވެ، ރަނގަޅ  ނަތީޖާ ހޯދަޙަބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަ )އ(  

 އްކަތް ކ ރ ން.ން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނ މަށް މަސަކ ޅިވަރ ތަކ މި
ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ މ ބާާރތްތަކާއި ޗެމްޕިއަންޝިޕްތައް ރޭވ މ ގައި، "މަސްތ ވާތަކެތިން މ ގެ ފެތ  )ވ(  

އެކަހެރި" މ ބާރާތްތަކަކަށް ހެދ ަމށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މާއި، އެމަޤްޞަދ  ޙާޞިލްކ ރ މަށް 
 އެޤަވާޢިދ ތައް ތަންފީޛް ކ ރ ން.ބޭނ ންވާ އިތ ރ  ޤަވާޢިދ ތައް ހެދ މާއި 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތަށް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ަތންދިން  )މ(  
ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރ ވައި، އަދި ހިންގާ ޤައ މީ ގެ އެންމެ ފ ޅާދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ، ފެތ މ 
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ކ ޅިވަރަށް މަގ ފަހިކޮށްޭދ ކަންތައްތަކ ަގއި މ ެގ ންތަކާއެކ  ފެތ ރޭޝައަދި ބައިނަލް ައޤްވާމީ ފެޑަ
 ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށް މިދާއިރާގައި އިސްނަގައި އެކަންތައްތައް ތަންފީްޒކ ރ ން. 

ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށް ކ ރެވިދާނެ ކޮމަރޝަލް ކަންތައްތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް ގެ ފެތ މ  )ފ(  
 މަސައްކަތް ކ ރ ން.

ބަޔާން ކ ރެވ ނ  މަޤްޞަދ ަތކ ގެ އިތ ރ ން މިމާއްދާގައި ބަޔާންކ ރެވިދިޔަ ކަންތަކ ގެ  )ދ(  
ނޑިތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި  ނޑ ދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނ ނާއި ޤަވާއިދ  ހ އްދަކ ރާ ގޮތ ގެމަތިން ލަ

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގ ން. 
ކ ރިއަރ ވައި ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރ ން ލިެބންހ ްނނަ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ފެތ މ  )ތ(  

އެހީތައް ހޯދައި ކ ރިއެރ ވޭނެ އިތ ރ  ވަޞީލަތްތައް ތަނަވަސް ކ ރ މާއި މިކ ޅިވަރ ތައް 
 ކ ރިއެރ ވ މަށްޓަކައި ސަރ ކާރާއި ގ ޅިގެން މަސައްކަތް ކ ރ ން. 

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނ މ ގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ލައިފް ސޭވިންގ އަދި ރެސްކިއޫ ޕްރޮގްރާމ ތައް މ ޅި  )ލ(  
ރާއްޖޭގައި ހިންގައި ދިވެހިންނަްށ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނ މ ގެ މ ހިއްމ ކަން ވިސްނައިދީ ހޭލ ންތެރި 

އެންމެހައި  ކ ރ މަށް ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމ ތައް ރާވައި ހިންގ ން. އަދި އެކަމަށް ބޭނ ންވާ
 ޤަވާޢިދ ތައް އެކ ލަވާލައި އެފަދަ ޤަވާޢިދ ތައް ތަންފީޒ  ކ ރ ން. 

    
އެސޯސިއޭޝަންގެ 

މ ދަލާއި ފައިސާއާއި 
 އެސެޓްތައް

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހާ މ ދަލާއި ފައިސާއާއި އެސެޓްތަކަކީ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ  )ހ( .6
އެެހނިހެްނ ، ގާކޮމިޓީގެ މެންބަރ ންނާއިމިލްކިއްޔާތެކެވެ.އެސޯސިއޭޝަންގެ މ އައްސިސާއި ހިން

ވެރިކަމ ގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ކ މެންބަރ ންަނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލް 
 ލިބިގެން ނ ވެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ އާމްދަނީއާއި މ ދަލާއި ފައިސާއަކީ އެއްވެސްޙާލަތެއްގައި އެސޯސިއޭޝްންގެ  )ށ(  
މެންބަރ ންނާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ންގެ މެދ ގައި މ އައްސިސާއި 

 ބަހާލެވޭނެ ނ ަވތަ ވާރ ތަވާނެ އެްއޗެއް ނޫނެވެ.
އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލެވޭ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެ ނަމަ ެއސޯސިއޭޝަންގެ ދަރަނިތަކާއި  )ނ(  

އި އެއްވެސް މ ދަލެއް ނ ވަތަ ޒިންމާތައް އަދާކ ރ މަށްފަހ  އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކިއްޔާތ ގަ
ފައިސާއެއް ނ ވަތަ އެސެޓެއް ހ ރިނަމަ، އެމ ދަލެއް ނ ަވތަ ފައިސާއެއްގެ މިލްކ ވެރިކަން 
ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކ ރާ ަޖމްޢިއްޔާއަކަށް ނ ވަތަ ސަރ ކާރ  ޤަބޫލ ކ ރާ ޚައިރާތ  ފަންޑަކަްށ 

ދެވޭ ޚައިރާތ  ފަންޑ  ނ ވަތަ  ބަދަލ  ކ ރަންވާނެއެވެ. މިޮގަތށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދާ
ނޑައަޅާނީ އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލ މަށް ބާއްވާ  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކ ރާ ޖަމާޢަތް ކަ

ނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން ޢައްޔަން ކ ރެވޭ ފަރާތަކަށެވެ.  ޢާއްމ ޖަލްސާގައި ކަ
    

އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 އަމާޒ  

7. 
 

 މިކ ޅިވަރަކީ ބޭނ ްނވާ މީހ ން ތަމްރީނ ކޮްށ، ތަރައްޤީކޮށް،މިކ ޅިވަރަށް ކ ޅިވަރ ތައްކ ރިއަރ ވައި، ތ މ ގެ ފެ
ށް ހަދައި، ކަކ ޅިވަރަ ކ ޅޭ ދިވެހިންގެ މެދ ގައި  ރ ހ މާއި ލޯބިިލބި، ިގނަ ބަޔަކ  ޙަަރކާތްތެރިވެ
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ވެހި ކ ރިޔަށް ދެވެންހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް ވީހާ ގިނަބަޔަކަށް ހޯދައިދީ، ދިވެހި ޒ ވާނ ންނާއި ދި ކ ޅިވަރ ންމި
 ން. ޖީލަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ކ ޅިވަރ ތަކަކީ މިކ ޅިވަރ  ކަމ ގައިހެދ 

   
އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 ތަޞައްވ ރ  
ޝައ ޤ ވެިރކ ރ ވައި ދިވެހިން ކ ޅިވަރ ތަކަށް ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ދިރ ވައި އާލާކޮށް، ެފތ މ ގެ ރާއްޖޭގައި ފެތ މ  .8

ކ ޅިވަރ ތަކ ން ޤައ މަށް ރީތި ގެ މިދާއިރާގައި ވާދަކޮށް ފެތ މ ޤައ މީ އަދި ބައިނަލް އަޤ ވާމީ ފެންވަރ ގައި 
 ން. ނަމާއި ޝަރަފް ހޯދައިދިނ 

 
 
 

 
އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 ދިދަ
9.  

 

S

A

M

 

   
 

އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 ލޯގޯ

11.  

 

    

އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 ކ ލަ 

 މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ރަސްމީ ކ ލައަކީ ނޫ ކ ލައެވެ. .11
   

ޝަންގެ އޭއެސޯސި
ގެ މެންބަރ ން
 ގިންތިތައް.

 ) ހަތަރެއް ( ބާވަތ ގެ ެމމްބަރ ންނެވެ. އެއީ:  4އެސޯސިއޭޝަންގައި ހިމެނިގެންވާނީ  .12

 އޮފިޝިއޯ މެމްބަރ ން.-އެކްސް   (1)  
 ފ ރިހަމަ މެމްބަރ ން.  (3)
 ވަގ ތީ މެމްބަރ ން.  (2)
 ޝަރަފްވެރި މެމްބަރ ން.  (4)

އޮފިޝޯ -އެކްސް
 މެންބަރ ންހެ 

އެކްސްއޮފިޝިއޯ މެންބަރ ންނަކީ އާންމ މެންބަރ ންގެ ފަރާތ ން ެއސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  )ހ( .13
 މެންބަރ ންނެވެ. މްތަަކށް އިންތިޚާބްކ ރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަޤާ
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 ްޕްރެޒިޑެންޓ  
  ްޕްރެޒިޑެންޓްވައިސ 
 ޓްރެޜަރަރ 
 ްސެކްރެޓަރީ އެވެ. ޖެނެރަލްޢައްޔަނ ކ ރާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ތާޢީދާއެކ  ޕްރެޒިޑެންޓ 

 
 

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާްއމ  ޖަލްސާ އާއި ޚާއްޞަ ޢާއްމ   ަނށްބަރ ން ންއޮފިޝިއޯ މެ -އެކްސް  )ށ( 
 ޙައްޤ  ލިބިގެން ވެއެވެ. މ ގެބައިވެރިވ  ތަކ ގައިކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ހިންގާޖަލްސާއާއި 

ސެކްރެޓަރީ ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ  ެޖނެރަލްގެ ތެރެއިން ބަރ ންންއޮފިޝިއޯ މެ -އެކްސް  )ނ(  
 ހިންގާއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާ އާއި ޚާއްޞަ ޢާއްމ  ޖަލްސާއާއި  މެންބަރ ންަނށް

ޙައްޤ  ލިބިގެްނ ވެއެވެ. މިޖަލްސާ ތަކ ގައި ވޯޓްދިނ މ ގެ  ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ
)އެކެއް(  1އޮފިޝިއޯ މެމްަބރަކަށްވެސް ދެވޭނީ -ކޮންމެ އެކްސްވޯޓްދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެންވާ 

 ވޯޓެވެ.
    

 
 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފ ރިހަމަ މެމްބަރ ންނަށް ވެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކ ގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގައި  .14 ފ ރިހަމަ މެންބަރ ން 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.
އަހަރ ންަމތީެގ ވާދަވެރި ފެތ ންތެރިން. ވޯަޓރ ޕޯލޯ ކ ޅ ންތެރިން،  11މީލާދީގޮތ ން  (1)   

ކ ގެތެރެއިްނ ސިންކްރޮނައިޒް ފެތ ންތެރިން، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ަހދާ ފަރާތްތަ
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ކަމަށް އެދި ފޯމ  ހ ށަހަޅައި މެމްަބރ ކަންދޭން އެގްޒެކެޓިވް 
ކޮމިޓީން ނިންމާ ފަރާތްތައް. ނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަނ ން ބާއްވާ ޢާއްމ  އަދި ޚާއްޞަ 
 ޖަލްސާތަކ ގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓ ލ މާއި، އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިދެވޭނީ 
ފާއިތ ވި އަހަރާއި ހިނގަމ ްނދާ ައހަރ ގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަނ ން ބާއްވާ މ ބާރާތެއްގައި 

 ވާދަކޮށްފައިވާ އެތ ލީޓ ްނނަށް. 
އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ، ސްވިމިންގ، ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިންގ،  (3)   

އިންސްޓްަރކްޓަރ ން، ޓްރެއިން އޮްފ ވޯޓަރޕޯލޯ، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ކޯޗ ން. ޓީޗަރ ން، 
ގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ކަމަށް އެދި ފޯމ  ހ ށަހަޅައި ޓްރެއިނާރސް

މެމްބަރ ކަންދޭން އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީން ިނންމާ ފަރާތްތައް. ނަަމވެސް އެސޯސިއޭޝަނ ން 
އިންތިޚާބ ތަކ ގަިއ ބާއްވާ ޢާއްމ  އަދި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކ ގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓ ލ މާއި، 

ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިދެވޭީނ ފާއިތ ވި އަހަރާއި ހިނގަމ ންދާ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި 
އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޙަރަކާތެއްގައި 

 ބައިވެރިވި ޢަމަލީގޮތ ން ޙަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކަށް.
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، ގސިންކްރޮނައިޒްސްވިމިން، ގރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ، ސްވިމިންއެސޯސިއޭޝަންގައި  (2)   

ެގ ވޯޓަރޕޯލޯ، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިްނގ ޓެކްނިކަލް އޮިފޝަލ ން، ރެފްރީން، ލައިފްގާޑ ން
ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ކަމަށް އެދި ފޯމ  ހ ަށހަޅައި މެމްބަރ ކަންދޭްނ 

މަވެސް އެސޯސިއޭޝަނ ން ބާއްވާ ޢާއްމ  އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމާ ފަރާތްތައް. ނަ
ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކ ގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓ ލ މާއި، އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  
ލިބިދެވޭނީ ފާިއތ ވި އަހަރާއި ިހނގަމ ންދާ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ެއސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި 

ގައި ބައިވެރިވި ޢަމަލީގޮތ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޙަރަކާތެއް
 ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް. 

ޖަމާޢަތް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކ ގެމަތިން އ ފައްދާފައިވާ ކ ލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ (4)
ތަކ ގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި ތަމްސީލ ކ ރާ، 

ކަމަށް އެދި ފޯމ  ހ ށަހަޅައި ކ ގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ޖަމާޢަތްތަ
މެމްބަރ ކަންދޭން އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީން ިނންމާ ފަރާތްތައް. ނަަމވެސް އެސޯސިއޭޝަނ ން 
ބާއްވާ ޢާއްމ  އަދި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކ ގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓ ލ މާއި، އިންތިޚާބ ތަކ ގަިއ 

ރ ގެ ތެރޭގައި ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިދެވޭީނ ފާއިތ ވި އަހަރާއި ހިނގަމ ންދާ އަހަ
އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޙަރަކާތެއްގައި 

 ބައިވެރިވި ޢަމަލީގޮތ ން ޙަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކަށް. 
ފ ރިހަމަ މެމްބަރ ންގެ ގިްނތީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރަކަށް ދާއިމީ ެމމްބަރެއްގެ ގޮތ ގައި ދެިމ  (5)

ކަށް މެމްބަރޝިޕްފީ ދައްކައި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަނ ން ހ ރެވޭނީ ކޮންމެ އަހަރަ
 ހިންގާ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ޢަމަލީ ގޮތ ން ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފ ރިހަމަ 
މެންބަރ ންނަށް 

 ލިބިގެންވާ ޙައްޤ ތައް

 ޙައްޤ ތައް ލިބިގެންވެއެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ފ ރިހަމަ މެންބަރ ންނަށް ތިރީގައި ބަޔާންވެެގްނވާ )ހ( .15

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާއާއި  ޚާއްޞަ ޢާއްމ   ޖަލްސާގައި  ބައިވެރިވ މ ގެ  )ށ( 
 ޙައްޤ  އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕްއޮތް ކޮންމެ ފ ރިހަމަ މެމްބަރަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 )އެކެއް(ވޯޓެވެ. 1ދެވޭނީ  ކޮންމެ ފ ރިހަމަ މެންބަރަކަށްވެްސ ޖަލްސާތަކ ގައި )ނ(  
ފ ރިހަމަ މެމްބަރެއްގެ ގޮތ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ ކޮންމެ ކްލަބް،  )ރ(  

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކ ން ތަްމސީލްކ ރާނެ ޢާންމ  ފަރ ދަކ  ެއފަދަ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، އަދި 
. އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރ ންގެ ތެރެއިންހޮވަންވާނެއެވެ

)ދޭއް( ދ ވަސްކ ރިން އެފަދަ އާްނމ  ފަރ ދެއްގެ ނަމާއި، އޭނާގެ   3ބައިވެރިވިމަށް މަދ ވެގެން 
ވަނަވަރ ތައް އެސޯސިއޭޝަނަށް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ހަމަޖެއްސޭ މަންދޫބަށް ބަދަލެްއ 

 އެސޯސިއޭޝަންއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ޔ މަކ ން ލިގެނެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 
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ފ ރިހަމަ މެންބަރ ންަނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށާއި އެހެނިހެްނ ކޮމިޓީތަކަްށ  )ބ(  
މެންބަރ ކަމަށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެންވެއެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގައި  އިންތިޚާބ  ކ ރެވޭ 

މެ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަާމޢަތްތަކ ން ިހންގާ ކޮމިޓީއަްށ ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ ކޮން
އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ މަޤާމަށް ކ ރިމަތިލާނީ، އެކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކ ގެ މެންބަރ ގެ ތެރެއިން 

  )އެކެއް( މެމްބަރެކެވެ. 1ޢައްޔަންކ ރާ 

 ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކ ގެ މަތިން އ ފައްދާފައިވާ، ފެތ މ ވަގ ތީ މެމްބަރ ންނަށް ވެވޭނީ،  .16 ވަގ ތީ މެންބަރ ން
ކ ޅިވަރ ތައް ކ ޅ މަށާއި މިކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤ ޞަދ ތަްއ 

ވަގ ީތ ޖަމާޢަތްތަކ ގެެތރެއިން ހަމައެކަނި މ ބާރާތްތަކަްށ ، ޙާޞިލްކ ރ މަށް އެހީވެދޭ، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ
)އަށާރަ( އަހަރ  ނ ފ ރޭ ވާދަވެރި  11މެމްބަރޝިޕް ހޯދާ ކ ލަބް، ޖަމްއިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި، މީލާދީގޮތ ްނ 

ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ހަދާ ، ނާއިވޯޓަރޕޯލޯ ކ ޅ ްނތެރިން، ނާއިސިންކްރޮނައިޒްފެތ ންތެރިން،ނާއިފެތ ންތެރިން 
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވަގ ތީ މެންބަރ ންގެ 
 ޙައްޤ 

 ވަގ ތީމެންބަރ ްނނަށް އެސޯސިއޭޝަނ ނ ގައި ތިރީގައިވާ އ ޞޫލ ްނ ޙައްޤ ތައް ލިބިގެންވެއެވެ. )ހ( .17

މ  ޖަލްސާތަކ ގައި ބައިވެރިވ މ ގެ ޙައްޤ  ވަގ ތީ އްއަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާއާއި ޚާއްޞަ އާ )ށ(  
 މެމްބަރ ންނަށް ިލބިގެންވެއެވެ. 

 ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ ލިބިގެްނ ނ ވެއެވެ.ބަރ ންނަށް ޖަލްސާތަކ ގައި މްވަގ ތީ މެ (1)
 ބަރަކަށް ހިންގާ ކޮމެީޓގެ އިންތިޚާބަށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެނެއްނ ވެއެވެ.މްވަގ ތީ މެ (3)

ޝަރަފްެވރި 
 މެންބަރ ން

ބަރަކަށް ވ މަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން ދަޢ ވަތ  މްބަރ ންނަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްޝަރަފްވެރި މެ .18
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކ ޅިވަރ  ތަރައްޤީކ ރ މަށާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤ ޞަދ ތައް ޙާޞިލް ކ ރ މަށް  ،އެރ ވޭ

އެހީތެރިވެދިނ މަށް ޝައ ޤ ވެރިާވ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރ ކާރ ގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ 
 ކ ރެވިފައިވާ ކ ލަބް ނ ވަތަ ޖަމްިޢއްޔާތަކާއި ކ ންފ ނިތަކެވެ. 

 

ޝަރަފްެވރި 
މެންބަރ ންގެ 

 ޙައްޤ ތައް

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރ ވ މަށް ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދަޢ ވަތެއް ލިޔ މަކ ްނ  )ހ( .19
 ލިބިގެންމެނ ވީ ޝަރަފްވެރި މެްނބަރަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރެއްނ ވެވޭނެއެވެ.

 އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓެއް ނ ދެވޭނެއެވެ.ބަރ ންނަށް މްޝަރަފްވެރި މެ )ށ(  
ކޮމެޓީގެ ިއންތިޚާބަށް  ކ ރިމަތިލ މ ެގ ޙައްޤ   ހިންގާބަރަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މްޝަރަފްވެރި މެ )ނ(  

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

 

ކަށް ވ މާއި މެންބަރަ
މެންބަރ ކަމ ން 

 ވަކިވ ން.

ބަރަކަށްވާންއެދޭ މީހ ން ނ ވަތަ ޖަމާޢަތްތަކ ން ނ ވަތަ އެހެންވެސް މްމިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެ )ހ( .21
 ފަރާތްތަކ ން މިމާއްދާތަކ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަަމލ  ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ބަރ ކަމަށް އެދޭ ފޯމް ފ ރިހަމަކޮށް ސޮއިކ ރ މަށްފަހ  އެސޯސިއޭޝަންގެ މްއެސޯސިއޭޝަންގެ މެ )ށ( 
)އަށާރަ(އަހަރ  ފ ރިހަމަވެފައިނ ވާ  11ޢ މ ރ ން  މިގޮތ ން ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކީއިދާރާއަށް ހ ށަހެޅ ން. 

ނ ވަަތ  ޕަބަރަކަށްވާން އެދި ހ ށަހަޅާއިރ  އެކ އްޖެއްގެ މަންމަ ނ ވަތަ ބައްމްނަމަ، މެކ އްޖެއް
ބަރަކަށް ވ މާއިމެދ  އިޢ ތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް މްބެލެނިވެރިޔަކ  އެކ އްޖަކ  އެސޯސިއޭޝަންގެ މެ

 ފޯމ ގައި ސޮއިކ ރަންވާނެއެވެ. ލިޔެ

ކޮމެޓީއަށް  ހިންގާ ، އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މެންބަރ ކަަމށްއެޭދ ފޯމްތައް )ނ(  
އެކޮމިޓީން ނިންާމ ގޮތެއްގެ މަތިން ެމންބަރ ކަމަްށ ކ ރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކ ްނ ، ހ ށަހެޅ މ ން

މަވާ ފަާރތްތަކަށް މެންބަރ ކަންދެވޭނެއެވެ. މިޮގތ ްނ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ކަމ ގެ ޝަރ ޠ  ހަ
މެންބަރ ކަން ދިނ މ ން މިަޤވާޢިދ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ެމންބަރ ން އެސޯސިއޭޝަންގައި  

 ރަޖިސްޓްރީ  ކ ރ މަށް  ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ޗަންދާ ދައްކަންޖެހޭެނއެވެ. 

ކޮމިޓީން ނިންމަވައިފިނަމަ އެކަމ ގެ ސަބަބ   ހިންގާވަކިފަރާތަކަށް މެންބަރ ކަން ނ ދިނ މަށް  )ރ(  
 ވާނެއެވެ.މެންބަރ ކަމަށް އެދި ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ވީއެންމެ އަވަސްގޮތެއްގައި ލިއ މަކ ން އަންގަން 

ނަމަވެސް ޝަރ ޠ ހަމަވާ ހ ރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އެމީހެއްގެ ޖިންސާއި ނަސަބާއި 
 ބަރ ކަންޭދންވާނެއެވެ.ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމ ގެ ތަފާތ  ކ ރ ެމއްނެތި މެން

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކ  މެންބަރ ކަމ ން ވަކިވާން ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ މެްނބަރ ކަމ ން  )ބ(  
ވަކިވ މަށްއެދި  ލިޔ މަކ ން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހ ށަހެޅ މ ން ެއފަދަ މެންބަރަކ  މެްނބަރ ކަމ ން 

 ވަކިކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

)ތިރީސް(  20އަހަރީ ޗަންދާ ކޮންމެ މީލާދީއަހަރެއްގެ ޖެނ އަރީ މަހ ގެ މެންބަރ ން ދައްކަންެޖހޭ  )ކ(  
ތީގޮތ ން ބާިޠލްކ ރެވޭނެއެވެ. ގ ވަނަ ދ ވަހ ގެކ ރިން ދައްކާފައިނ ވާ ފަރާތްތަކ ގެ މެންބަރ ކަން ވަ

ތީޮގތ ން ބާތިްލކ ރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެޯސސިއޭޝަނ ން ބާއްވާ އެއްވެސް ގ މެންބަރ ކަން ވަ
ތީގޮތ ްނ ބާޠިލްކ ރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގ އްގައިބައިވެރިއެއް ނ ވެވޭނެއެވެ. މެންބަރ ކަން ވަޙަރަކާތެ

މެންބަރ ކަން ބާޠިލްކޮށްފައިާވ މ އްދަތ ގެ ޗަންދާ ދައްކާކަްށ ނ ޖެހޭނެއެވެ. މެްނބަރ ކަން 
މ ން މެންބަރ ކަން ވަގ ތީގޮތ ން ާބޠިލްކ ރެވިފައިވާ ަފރާތްތަކ ން ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ އެއްކޮށްދެއްކ 

 އަލ ން ލިބިދެވޭނެއެވެ. 
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ބަރެއްގެ ގޮތ ގައި ހ ރ މަކީ މްބަރަކ  އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްއެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް މެ )އ(  
ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ  ހިންގާޖަމްޢިއްޔާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑ  ގޮތްނޫންކަމަށް 

މިގޮތަށް ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ހިންގާބަރަކ  ވަކިކ ރ މ ގެ ބާރ  މްހިނދެއްގައި، އެމެ
ޖަލްސާއެއް މިޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ން ކޯރަމް ހަމަވާ ކޮމެޓީގެ  ހިންގާބަރަކ  ވަކިކ ރެވޭނީ މްމެވަކިކ ރެވޭ 

ބަަރކ  މް މެއެބަރ ންގެ މެދ ގައި ނެގޭ ވޯޓަކ ން، މްބޭއްވ މަށްފަހ  އެޖަލްސާގައި ޙާޟިރ ވެފައިވާ މެ
 ތިންބައިކ ޅަދެަބއި އަޣ ލަބިއްޔަތ  ލިބިގެްނނެވެ.  2/3ވަކިކ ރ މަށް 

 
ބަރެއްގެ މެންބަރ ކަން ބާިޠލްކ ރ މަްށ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހެނިހެން މްއެސޯސިއޭޝަންގެ މެ )ވ(  

 2/3ބަރ ކަމ ންވަކިކ ރެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެމްބަރަކ  މެމްބަރ ން ބޭނ ންވެއްޖެނަަމ، އެފަދަމެމްމެ
 ޕްރެޒިޑެންޓަށް ބަރ ންެގ ތާއީދ  ލިބިފައިވާ ލިޔ މެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ މް)ތިންބައިކ ޅަދެބަިއ( މެ

ކޮމެޓީއަށް  ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި  ހިންގާހ ށަހަޅައި އެހ ށަހެޅ މާއި މެދ  އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚާއްޞަ ޢާންމ  ޖަލްސާއެއްގައި އެގޮތަށް ފާސްކ ރ މ ންނެވެ. މިގޮތ ން 

ބަރަކަށް އެމެމްބަރެއްގެ ދިފާޢ ގަިއ ވާހަކަ ދެއްކ މ ގެ ޙައްޤ  މްވަކިކ ރަން ހ ށަހެޅޭ މެ
 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

އެމެންބަރަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ލިއ މަކ ން މެންބަރަކ  މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކ ރެވިއްޖެނަމަ އެކަން  )މ(  
 ކޮމެޓީއިން އަންގަންާވނެއެވެ. ހިންގާ

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވ މަށްފަހ  އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތެއްގައި  )ފ(  
އަހަރ  ވ މ ން އެމްބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މެމްބަރޝިޕް ބާޠިލް ވާނެއެވެ.  2ބައިވެރިނ ވާތާ 

ންގެ އެއަށްފަހ  އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތ ގައި އަލ ން ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަ
 ޙަރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވެ ރަޖިސްޓްރީވާން ހ ށަހެޅ މ ންނެވެ. 

 
 

މެންބަރ ންގެ 
ރަޖިސްޓްރީ 
 ބެލެހެއްޓ ން 

ކޮމިޓީގެ ބެލ މ ގެ ަދށ ގައި މެންބަރ ންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް  ހިންގާއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ހ( .21
އެސޯސިއޭޝަންގައި އޮންނަންާވނެއެވެ. މިގޮތ ން މިމާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މަޢ ލޫމާތ ތައް މެްނބަރ ންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައި ހ ންނަންާވނެއެވެ. 
 މެންބަރ ންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. (1) )ށ(  

 މެންބަރަކީ އަމިއްލަ ފަރ ދެއްނަމަ އެފަދަ މެންބަރެއްގެ އ ފަންތާރީޚް. (3)
މެމްބަރަކީ ކ ލަބެއް ނ ވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ، އެފަދަ ކ ލަބެއް ނ ވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމާއި  (2)

 އެޑްރެސް.
 އި ިހމެނޭ މެންބަރެއްކަން.ގިންތިއެއްގަރަކީ ކޮން މެންބަ (4)
 ރ ކަމ ން ވަކިވެފައިވާނަމަ ވަކިވިތާރީޚް.މެންބަރަކަށް ވެވ ނ ތާރީޚާއި މެްނބަ (5)
މެމްބަރަކީ ކްލަބެއް ނ ވަތަ ޖަްމޢިއްޔާއެއްނަމަ އެކްލަބް ނ ވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީގެ  (6)

 ނަކަލ . 
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ޗަންދާއާއި 
 ންފީ ހެއެހެނި

މިމާއްދާގެ )ށ(  ،ދ ަވހ ން ފެށިގެން ލިބޭކޮންމެ މެންބަރަކ ވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ކަން  )ހ( .22
ގައިވާ އ ޞޫލ ން އެމެންބަރެްއގެ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ޗަްނދާއެއް ނ ވަތަ އަހަރީ ފީ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ންގެ ޗަންދާއަށް ބަދަލ   އެސޯސިއޭޝަންއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
 ގެނައ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

ސަތޭކަ( ރ ފިޔާއެވެ. ފ ރިހަމަ ސް)ފަ 500/-ފިޝިއޯ މެންބަރ ންގެ އަހަރީ ފީއަކީ އޮ-އެކްސް  (1) )ށ(  
 ސަތޭކަ( ރ ފިޔާއެވެ. އެއް) 100/ -މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރ ދ ންގެ އަހަރީފީއަކީ 

ފ ރިހަމަ މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކ ލަބް ޖަމާޢަތްތަކާއި  (3)
 ސަތޭކަ( ރ ފިޔާއެވެ. ސް)ފަ 500/-އްޔާތަކ ގެ އަހަރީފީއަކީ ޖަމްޢި

 )ފަންސާސް( ރ ފިޔާއެވެ.  50/-ވަގ ތީ މެންބަރ ންގެ އަހަރީފީއަކީ  (2)
 )ނ(  

 
 

 )ރ( 

ވަނަ ދ ވަހ ގެ ކ ރިން  20ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޗަންދާ އެއަހަރެއްގެ ޖެނ އަރީމަހ ގެ 
މިމ އްދަތ ގަިއ ޗަންދާ ނ ދައްކާ ފަރާްތތަކ ގެ ޗަންދާ ދައްކަންވާނެއެވެ.  އެސޯސިއޭޝަނަށް 

 ރ. )ފަންސާސް ރ ފިޔާ( ގެ ޖޫރިމަނާއަކާއި އެކ ގައެވެ.50/-ބަލައިގަނެވޭނީ 
ވަނަ ދ ވަހާއި ހަމައަށް އެއަރަކަްށ ޗަންދާ ނ ދައްކާ ފަރާތްތަްއ  1އެއަހަރެއްގެ މާރޗްމަހ ގެ 

އެއަށްފަހ  މެމްބަރ ކަން ދެވޭނީ އަސާސީ މެމްބަރ ކަމ ން ވަގ ތީ ގޮތ ްނ ވަކިކ ރެވޭނެއެވެ. 
ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަިތންނެވެ. މިގޮަތށް މެމްބަރަކަށް  14ޤަވާޢިދ ގެ 

ވ މ ގެކ ރިން ކ ރީގެ މެމްބަރޝިޕްގައި ދެމިހ ރެ ޗަންދާ ނ ދެކ މ ގެ ސަބަބ ން ޖޫރިމަނާއެއް 
 ނޫނީ މެމްބަރިޝޕް އައ ކޮށެއް ނ ދެވޭނެއެވެ. އޮތްނަމަ އެޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައި ޚަލާޞްކ ރ މ ން

 
އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް
 ( މެންބަރ ންގެ މަްއޗަށެވެ. އެފަރާތްތަކަކީ:އަށެއް) 1ކޮމިޓީ އެކ ލަވިގެންވަނީ  އެގްޒެކެޓިވް )ހ( .23

 ޕްރެޒިޑެންޓް .1
 ޕްރެޒިޑެންޓް  -ވައިސް .3
 ސެކެޓްރީ  ޖެނެރަލް .2
 ޚަޒާންދާރ  .4
 މެމްބަރ ން 4މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން އިްނތިޚާބ ކ ރާ  .5

 
މެމްބަރ ން އިންތިޚާބ  ކ ރާނީ  4އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ  )ށ(  

މެމްބަރ ން އަދި  2އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. އެއީ: ޢާއްމ  މެމްބަރ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ 
 މެމްބަރެވެ.  1އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކ ލަބްތަކ ން އިންތިޚާބ  ކ ރާ 

 
 ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް

 މަސްއޫލިއްޔަތ 
ކޮމިޓީގެ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން ކޮމިޓީ އަލ ން  ހިންގާއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ހ( .24

)ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެކަން  20އެކ ލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކ ރާތާ 
 ޖަމްޢިއްޔާތަކ ގެ ރަޖިސްޓްރާރއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs  

Swimming Association of Maldives 
  

    www.swimming.org.mv 

   
 

 

 

 

( 11 / 31 ) 
 

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 

 

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރ ކޮށް އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭ ހ ރިހާ ފައިސާއަކާއި ޚަރަދ   )ށ(  
ކ ރެވޭ ހ ރިހާ ފައިސާއެއްގެ ޢަދަދ  އަދި އެފައިސާ ލިބ ނ  ގޮތާއި ޚަރަދ  ކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ 
ގެ ތަފްޞީލާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ގަނެވޭ އަދި ވިއްކޭ މ ދާ ނ ވަތަ ޚިދ މަތް އަދި އެސޯސިއޭޝަން

މ ދަލާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރަނީގެ ތަފްޞީލް ރަނގަޅަށް ސާފ ވާނޭހެން  މިލްކިއްޔާތ ގައިވާ 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބ ތައް ބަލަހައްޓައި، އަދި ބެލެހެއްޓެމ ން ދޭތޯ ކޮމިޓީގެ ފަރާތ ްނ 

 ބަލަންވާނެއެވެ.
އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއިން ، އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބ  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި )ނ(  

)ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އަހަރީ  20ރިޕޯޓްތައް ފާސްކ ރ މަށް ފަހ  ަޖލްސާ ބާއްވާތާ  އެފަދަ 
 ށް ހ ށަ ހަޅަންވާނެއެވެ.ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަ

އެފަދަ މަޝްރޫޢ ތައް ިހންގާެނ  އެސޯސިއޭޝަންގެ ދިގ މ އްދަތ ގެ މަޝްރޫޢ ތައް ތައްޔާރ ކޮށް، )ރ(  
 ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ. އަށް ހ ށަހަޅައިގޮތްތައް އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ

ހިންގ މަށްޓަކައި މެންބަރ ން ޢައްޔަންކ ރ މާއި  އިއެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ރާވަ )ބ(  
ސަބްކޮމިޓީތައް އ ފައްދައި އެސަބްކޮމިޓީތަކަށް އ ނިއިތ ރ  ގެނައ މާއި، ސަބްކޮމިޓީތައް ިހންގާެނ 
އ ޞޫލ ތަކާއި ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސ މާއި ސަބްކޮމިޓީތަކ ގެ މަސައްކަތްދާގޮތް ބަލައި ސަބްކޮމިޓީތަކާއި 

އެކޮމިޓީތަކ ން އަދާކ ރަމ ންދާގޮތ ގެ ރިޕޯޓްތައް  ނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ އެހެ
 ހ ށަހަޅަމ ންދޭތޯ ަބލަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ދަށ ްނ އ ފެދިފައިވާ ސަބްކޮމިޓީތަކ ެގ ައހަރީ ރިޕޯޓްތަކާއި ބަޖެޓ ތައް އެގްޒެކެޓިވް )ޅ(  
 ވެ. ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ފާސްކ ރަންވާނެއެ އެގްޒެކެޓިވް

ނޑައަޅާފައިވާ އ ޞޫލ ތަކަށް ބަަދލ ގެނައ މަށް  )ކ(   ކޮމިޓީއަށް ފެންަނނަމަ  އެްގޒެކެޓިވްކޮމިޓީތަކ ން ކަ
އެގޮތަށް ޢަމަލ  ކ ރ މާއި ސަްބކޮމިޓީތަކ ން ނިންމާ ނިންމ ްނަތކަށް ޢަމަލީ ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް 

އެކަން ކ ރ މަކީ ސަބްކޮމިޓީއަކ ން އެދިއްޖެނަަމ އެކަންތައް ދިރާސާ ކ ރ މަށްފަހ  
އެސޯސިއޭޝަންއަށް އެންމެ ފައިދާހ ރިގޮތް ކަމަށްވާނަމަ، އެޮގތ ގެ މަތިން ޢަމަލ  ކ ރ މަީކ 

 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެގްޒެކެޓިވް
އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކ ރ މަށްޓަކައި ަޤވާޢިދ ތައް ހެދ މާއި ެހދިފައިވާ ން އެސޯސިއޭޝަނ  )އ(  

ނޑައެޅިފައިވާ  ޤަވާޢިދ ތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ ަބދަލ  ގެނައ މާއި އ ވާލަންޖެޭހ ޤަވާޢިދ ތައް ކަ
 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެގްޒެކެޓިވްއ ޞޫލ ތަކ ން އ ވާލ މަކީ 

 އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާއާއި ޚާއްޞަ ޢާއްމ  ޖަލްސާތަކ ގައިއާއި  )ވ(  
 ކޮމެޓީގެ  ޖަލްސާތަކ ގައި ފާސްކ ރެވޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛް ކ ަރންވާނެއެވެ.

ގެ ހޮވޭ މެންބަރ ން އެމީހ ންއި އެޮގތަށްކޮމެޓީގެ ހ ސްވާ މަޤާމ ތަކަށް މެންބަރ ން ހޮވައެގްޒެކެޓިވް )މ(  
 އޮންނަ ދެން އޮންނަ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއް ބޭއްވެންދެން  ނީމަޤާމްތައް ފ ރަމ ން ގެންދާ

 މ އްދަތަށެވެ.
ކޯޗ ންނާއި ފަންނީ ީމހ ންގެ ލަަފޔާއެކ  އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ބާއްވާ  )ފ(  

ނޑައަޅައި އެންމެ މ ބާރާތްތަކަށް ފޮނ ވާނެ   އެގްޒެކެޓިވްނިންމ ން ނިންމާނީ  ފަހ ގެ ކ ޅ ްނެތރިން ކަ
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 ކޮމިޓީއިންނެވެ.
ނޑައަޅައި އެމަޤާމ ތަކަށް މީހ ން އައްޔަން ކ ރާނީ  )ދ(   އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކިއެކި މަޤާމ ތައް މީހ ން ކަ

 ކޮމިޓީއިންނެވެ. އެގްޒެކެޓިވް
 ކޮމިޓީއަށްއެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިންގައި  )ތ(  

ކޮމިޓީގެ  ހިންގާއޭނާއާއި މަސައްކަތް  ސެކްރެޓަރީއަކ  ޢައްޔަންކޮށް ޖެނެރަލްއެހީތެރިވެދިނ މަށް
ފަރާތ ން ޙަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ. ައދި އޭނާގެ މަސައްކަތަށް އެީހތެރިން ޢައްޔަން ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އެގްޒެކެޓިވް
ނިމ މ ގެކ ރިން ކ ރިޔަށް އޮތް އަހަރ  ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ތާވަލްކޮށް މީލާދީ އާއަހަރ   )ލ(  

 ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަށް ހ ށަހެޅަންވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ކަންތައް ވިލަރެސްކޮށް  )ގ(  

ބޭނ ންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް މަގ ފަިހކޮށްދީ އެކަންކަމ ގެ ރިޕޯޓްތައް އެކަންކަން ހިންގަން 
 ބަލައި ރިވިއ ކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ޤަވާޢިދ ން އަޅަމ ން ގެންދަންވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 
މެމްބަރ ންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ން އެމެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިއްތ ތަކާއި ޒިންމާތައް   އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ   .25
އެމެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  ކަމަށް މިޤަވާޢިދ ގައި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ މާއްދާތަކ ގައިވާގޮތ ގެ 

 މަތީން ތެދ ވެރިކަމާއި އެކ  އެސޯސިއޭޝަން ކ ރިއެރ ވ މަށް މަސައްކަތް ކ ރަންވާނެއެވެ.
ކޮމެޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް

މަޤާމ ތަކަށް މީހ ން 
 އައްޔަންކ ރ ން.

ަމށް މަޤާ)ހަތެއް(  7އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 32މިޤަވާޢިދ ގެ  )ހ( .26
އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާގައި ފ ރިހަމަ މެންބަރ ންގެ މެދ ގައި ނަގާ މީހ ން ހޮވާނީ 

ސެކެޓްރީ ޢައްޔަންކ ރާނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަިތން  ޖެެނރަލް .ޢާއްމ  ސިއްރ  ވޯޓ ންނެވެ
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އެވެ.  

 އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ދައ ރ  ހަމަވ މ ން ވަކިވެގެންދާ ހ ރިހާމެންބަރ ންނަށް އަލ ން އެގްޒެކެޓިވް  )ށ( 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކ ރިމަިތލ މ ގެ ހައްޤ  ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމި

އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހ ރި މ ވައްޒިފަކ  މަގާމ ން ވަކިކ ރެވޭ ސަބަބަކީ ސަރ ކާރ ގެ ޤަވާއިދާ 
ލ ން އަ، ޤާނޫންނާ ިހލާފ ވެ، އެސޯސިއޭަޝން ހިންގ މ ގެ ޤަވައިދާވެސް ިހާލފ ވެގެން ކަމ ގައިވާނަމަ

 3ތާރީޚ ން ފެށިގެން  ނ ބަރަކ  ވަކިކ ރެވ ންމެއެސޯސިއޭޝަންގެ މަގާމަކަށް ކ ރިމަތި ލެވޭނީ 
މެޓީން އެކޮހ ށަހަޅައި  ޓީއަށްކޮމިމ ްނއެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ( އަހަރ  ދ ވަސް ހަމަވ ދޭއް)

ހ ށަހެޅޭނީ، އެފަދަ ކޮމެޓީގެ ހ އްދަ ހޯދ މަށް  އެގްޒެކެޓިވްއެކަން ޤަބޫލ ކ ރ މ ންނެވެ.މިގޮތ ން 
 )އެކެއް( އަހަރ  ދ ވަސް ހަމަވެފައިވާނަމައެވެ. 1މެމްބަރަކ  ވަކިކ ރެވޭ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 

ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމ ންކ ެރ މަޤާމަކަށް ވަނަ މާއްދާ 32މިޤަވާޢިދ ގެ  )ނ(  
މެންބަރ ން ހޮވ މަށް ހ ށަހެޅޭނީ ކޮންމެ ކޮމެޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް ޖަމާޢަތް ފަދަ ފަރާތްތަކ ން 

އެކްލަބެއްގައި ނ ވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ  އަކ ންމްއިއްޔާ ކްލަބެއް ނ ވަތަ ޖަ
 މެމްބަރެވެ. )އެކެްއ(  1 މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން

 މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި،6ރީވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން ރަޖިސްޓް މިއެސޯސިއޭޝަން )ރ(  
ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވްދ ގައިވާ ޮގތ ގެމަތިން މިޤަވާޢިންމ  ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، ސޯސިއޭޝަންގެޢާއެ
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މެންބަރ ންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކ ރެވ ނ  ޢައްޔަންކ ރ މަށްަފހ ، ޢައްޔަން  އިންތިޚާބ ކޮށް
ޔާގެ ރެޖިސްޓްރާރަށް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢިއް 20މަޢްލޫމާތ ، އެޖަލްސާބާއްވާ ދ ވަހ ންފެށިގެން 

ބަދަލ ތަކާއި އަންނަ ކޮމިޓީއަށް އެސޯސިއޭޝަންގެއެގްޒެކެޓިވް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދިއެއަށްފަހ  
ދ ަވހ ގެ 20ގެނެވޭބަދަލ ތައްވެސް، ެއބަދަލެްއ އަންނަ ދ ވަހ ން ނ ަވތަ ގެެނވޭ ދ ވަހ ންފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް 
ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ން 

ވަކިކ ރ މާއި 
 އިސްތިއ ފާދިނ ން

ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކ  އަންނަނިވި މާއްދާތަކ ގައި ބ ެނފައިވާ ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެއްޖެ އެގްޒެކެޓިވް  )ހ( .27
 ހިނދެއްގައި އެމެންބަރަކ  މަޤާމ ން ވަކިވާނެއެވެ.

 ބަންދެއްގައި ހ ްނަނން ޖެހ ން. ޝަރ ޢީ ނ ވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތ ން ކ ށްވެރިވެގެން (1
ގެ ހ އްދައަކާ ޕްރެޒިޑެންޓް، )ތިނެއް( ޖަލްސާއަށ2ްވިދިވިދިގެންއަންނަ ، ކޮމެޓީގެއެގްޒެކެޓިވް  (3

 ނ ލައި ހާޟިރ ނ ވެހ ރ ން. 
 ލ ބޮޑ ވ ން.ޙާކޮމެޓީގެ ވާޖިބ ތައް އަދާނ ކ ރެވޭ ވަރަށް ބަލިއެގްޒެކެޓިވް  (2
ކޮމެޓީގެ ފ ރިހަމަ މެންބަރ ންގެ ތެރެއިްނ  އައްޔަްނ  ކޮށްފައިވާ މެްނބަރަކ ، އެގްޒެކެޓިވް  (4

އޭނާ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކ ލަބ  ނ ވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކ ރ ން ނ ވަތަ 
 އިސްތިއ ފާ ދިނ ން. 

ބަރ ން ކޮމިޓީގައިހިމެނޭ ކ ޅިވަރާބެހޭ ޤައ މީ މަޖްލީހ ްނ ޢައްޔަންކ ރާ މެމްއެގްޒެކެޓިވް  (5
 އެމަޖްލީހ ން ވަކިކ ރ ން. 

އްމ ޖަލްސާ ބޭއްވ މ ގެ ކ ރިން އެ ޢާކޮމެޓީގެ މެންބަރަކ  އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އެގްޒެކެޓިވް  )ށ(  
ކޮމެޓީގެ މެންބަރ ކަމ ން  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެންބަރ ކަމ ން އިސްތިއ ފާ ދީފިނަމަ ނ ވަތަ 

)އެކެއް( މަސްދ ވަހ ގެތެރޭގަިއ  1ވަކިކ ރެއްވިއްޖެނަމަ އެމެންބަރަކ  އިސްތިއ ފާ ދީފައިވާ މަޤާމަށް 
 މިޤަވާޢިދ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މެްނބަރަކ  ހޮވާ އައްޔަން ކ ރަންވާނެއެވެ. 

   

ގެ ޕްރެޒިޑެންޓ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 ޒިންމާތައް.

 ތިރީގައިވާގޮތ ގެ މަތީން ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބްތައް އަދާކ ރަންވާނެއެވެ.   ޕްރެޒިޑެންޓް )ހ( .28

އެސޯސިއޭޝަނ ން ކ ރަންވާ ޚަރަދ ތައް ޚަޒާންދާރ ގެ މަޝްވަރާއާއެކ  ކ ރަން ހ އްދަދީ ފައިސާގެ  )ށ(  
 ރ ން.ޗެކްތަކ ގައި ސޮއިކ 

ަކންތަްއތައް ނިންމާެނ ގޮތްތައް ރާވައި ދ ވަހ ން ދ ވަހަްށ އެސޯސިއޭޝަނ ން ިނންމަންޖެހޭ  )ނ(  
މިގޮތ ން އެސޯސިއޭޝަންގެ  ން.ސެކެޓްރީ ލައްވައި އެކަންކަން ކ ރ ވ  ޖެނެރަލްހިންގައި 

ކޮމެޓީގެ އެހެނިހެން މެްނބަރ ންނާިއ އެގްޒެކެޓިވް އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންާގނެ ގޮތްތަކާއި މެދ  
 ންކަމަށް އައްޔަންކ ރ ން. މަޝްވަރާ ކ ރ މަށްފަހ ، މެންބަރ ން އެކިކަ

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ދެމެދ  ވެވޭ އެއްބަސްވ ން ތަކ ގައި  )ރ(  
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމ ގައި ސޮއިކ ރ ން.
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 ކޮމިޓީއާއި އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ ން.އެގްޒެކެޓިވް  )ބ(  
ނ ވަތަ  ޕްރެޒިޑެންޓްއެސޯސިއޭޝަންއާ ބެހޭ ހ ރިހާކަމެއްގައި އެސޯސިއޭޝަން ތަމްސީލްކ ރާނީ  )ޅ(  

 އައްޔަންކ ރާ މީހަކ  ނ ވަތަ ބައެކެވެ.ޕްރެޒިޑެންޓް
އެސޯސިއޭޝަންގެ އާއްމ  ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ފާސްކ ރ މަށްމެންބަރ ން  )ކ(  

ޚިލާފް ކަމެއްނަމަ އެކަމެއް ވީޓޯ ކ ރ މ ގެ  އި ޤައ މީ ކ ޅިވަރ  ސިޔާސަތާހ ށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ 
 ލިބިގެންވެއެެވ.  ޕްރެޒިޑެންޓަށްބާރ  

ކޮމިޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ނިންމައި  )އ(  
ސެކްރެޓަރީއަކ   ޖެނެރަލްކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއާއެކ  އެގްޒެކެޓިވް އެހީތެރިވެދީ ހެދ މަށް 

ޢައްޔަންކޮށް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ޙަވާލ ކޮށް އޭނާ ލައްވައި އެސޯސިއޭޝަން 
 ހިންގ މ ގެ ކަންތައް ކ ރ ން. 

ސަރ ކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ބޭރ ގެ ޖަމާޢަތްތަކާއެކ  އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ހ ރިހާ  )ވ(  
 ނ ވަތަ އޭނާ އައްޔަންކ ރާ މީހެކެވެ.ޕްރެޒިޑެންޓްމ ޢާމަލާތެއް ހިންގާނީ 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ ތަންތާގައި  )މ(  
 ޕްރެޒިޑެންޓް ނ ވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓްކ ޅިވަރ ގެ ދާއިރާ ތަމްސީލ ކ ރާނީ ގެ ޝަނާއި ފެތ މ އެސޯސިއޭ

 އައްޔަންކ ރާ މީހެކެވެ. 
ޢަމަލީގޮތ ްނ ޕްރެޒިޑެންޓްއެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި  )ފ(  

 ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ. 
އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ އަިދ ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  މީޑިއާ އަށާއި ކަމާބެހޭ  )ދ(  

 ފަރާތެއް ނ ވަތަ ބަޔެކެވެ.ޢައްޔަންކ ރާ ޕްރެޒިޑެންޓްނ ވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓްފަރާތްތަކަށް ދޭނީ 
ގެ ޕްރެޒިޑެންޓްވައިސް 

 މަސްއޫލިއްޔަތ 
ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރެޒިޑެންޓްއެސޯސިއޭޝަންގެ ވައިސް  )ހ( .29 ތިރީގައިވާގޮތ ގެ މަތީން އޭނާއަށް ކަ

 ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބްތައް އަދާކ ރަްނވާނެއެވެ.
 އެހީތެރިވާން ވާނެއެވެ.ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މ ގައި ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް )ށ( 

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ ން. )ނ(  
ނިންމާފައިވާ އަދި  ންކޮމެޓީއެގްޒެކެޓިވް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޕްރެޒިޑެންޓްއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ރ(  

އަދާކ ރަންޖެހޭ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ބަދަލ ގައި ޕްރެޒިޑެންޓްމިޤަވާއިދ ގައި ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން 
 ޒިންމާތައް އަދާކ ރ ން.

ށް ޕްރެޒިޑެންޓަކޮމިޓީ އާއި އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާތަކ ގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް  )ބ(  
 ން.ހާޟިރ ނ ވެވޭ ޖަލްސާތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ 

 އެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި ޢަމަލީގޮތ ން ބައިވެރިވ ން. )ޅ(  
އެސޯސިއޭޝަނ ން ކ ރަންވާ ޚަރަދ ތައް ޚަޒާންދާރ ގެ މަޝްވަރާއާއެކ  ކ ރަން ހ އްދަދީ ފައިސާގެ  )ކ(  

 ނެތްނަމަ ސޮއިކ ރ ން.ޕްރެޒިޑެންޓްޗެކްތަކ ގައި 



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs  

Swimming Association of Maldives 
  

    www.swimming.org.mv 

   
 

 

 

 

( 15 / 31 ) 
 

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 

 

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި  )އ(  
މާއި، ސްޕޮންސަރ ޝިޕް ހޯދ މ ގެ އެންމެހާ ކަްނތައްތައް ފައިސާ ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ 

 އެވެ.ޕްރެޒިޑެންޓް ކ ރ މ ގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާނީ ވައިސް 
 

ސެކްރެޓަރީެގ  ޖެނެރަލް
 ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބްތައް

ވާޖިބްތަކާއި ސެކްރެޓަރީ ތިރީގައިވާގޮތ ގެ މަތީން ޒިންމާތަކާއި  ޖެނެރަލްއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ހ( .31
 މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރަންވާނެއެވެ.

މިހެންކަމ ން  ކެވެ.ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީއަކީ  ޖެނެރަލްއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ށ(  
ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ޖަލްސާތަކ ގައި ބައިވެރި ޚިޔާލާއި އެގްޒެކެޓިވް އަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ  ޖެނެރަލްހަމަ އެއާއެކ   ވޭނެއެވެ.މަޝްވަރާދީ ލަފާދެ
ވޯޓްދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ނިންމ ންތަކ ގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ އެގްޒެކެޓިވް  ޖަލްސާތަކ ގައި ބައިވެރިވެ

 އޮންނާނެ މީހެކެވެ. 
ޖަލްސާތަކާއި  ކޮމިޓީގެއެގްޒެކެޓިވް އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ޕްރެޒިޑެންޓްއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ނ(  

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ  ޖަލްސާތަކާއި އެސޯސިއޭޝަނ ން ބާއްވަންޖެހޭ އެންމެހާ ބައްދަލ ވ ންތައް 
 ސެކްރެޓަރީއެވެ.  ޖެނެރަލްއިންތިޒާމ ކޮށް ޖަލްސާތަކ ގެ ޔައ މިއްޔާ ބަލަހައްޓާނީ 

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށާއި އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ރ(  
 ޖެނެރަލްތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ކ ރާނީ 

 ސެކްރެޓަރީއެވެ. 
އި ހ ރިހާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ލިޔެކިޔ ންތައް ޤަވާޢިދ ން ބަލަހަްއޓައި ރައްކާތެރިކޮށް ޔައ މިއްޔާ އާ )ބ(  

 ސެކްރެޓަރީއެވެ. ޖެނެރަލްރެކޯޑްތަކާއި ލިޔ ންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެ ބަލަހަްއޓާނީ 
ގެ ޕްރެޒިޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ  ފަރާތ ން  ޖަވާބ ދާރީ ވާންޖެހޭ ހ ރިހާ ސިޓީތަކަކަށް  )ޅ(  

 ސެކްރެޓަރީއެވެ.  ެޖނެރަލްމަޝްވަރާގެ މަތިން ޖަވާބ ދޭނީ 
ގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ނިންމާނީ ޕްރެޒިޑެންޓްދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ނިންަމންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް  )ކ(  

 ސެކްރެޓަރީ އެވެ. ޖެނެރަލް
ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ޢާއްމ ޖަލްސާތަކާއި އަހަރީ ޖަލްސާ އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ  )އ(  

 ބެލެހެއްޓ ން.ގެ ލަފާގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓް
 

ޚަޒާންދާރ ގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތ 

ތިރީގައި ބަޔާން ކ ރެވިފައިވާ ޮގތ ގެ މަތީްނ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރ  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ   )ހ( .31
 އަދާކ ރަންވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބ ތަކާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭ އާމ ދަނީއާއި، ޚަރަދ  ކ ރާ ފައިސާގެ  )ށ(  
ތަފްޞީލާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދަލާއި، ދަރަނީގެ ތަފްޞީލް ސާފ ކޮށް އެގޭނޭހެން ރަނގަޅަށް 

 ބެލެހެއްޓ ން. 
ހ ރިހާ ފައިސާއެއް  ކޮމެޓީއިން ނިންާމ ގޮތެއްގެ މަތިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭއެގްޒެކެޓިވް  )ނ(  

 ފައިސާދޫކ ރ ން. ތަކަށްބަލައިގަނެ، ފައިސާ ދޫކ ރަންވީ ަފރާތް
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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 

 

ކޮމެޓީ ނިންމާ ޮގތ ގެ މަތިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާގެ ހ ރިހާ ކަންތައްތައް އެގްޒެކެޓިވް  )ރ(  
 ބެލެހެއްޓ ން. 

 ޕްރެޒިޑެންޓަށްކޮންމެ ހަފްތާއަކ  އެއްަފހަރ  ަފއިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހައި ޮފްތތައް ޗެކްކޮށް،  )ބ(  
 ދައްކައި، ސޮއިކ ރ ވަން ވ ން. ޕްރެޒިޑެންޓަށްނ ވަތަ ވައިސް 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮންމެ މަހަކ  އެއްފަހަރ  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ހިސާބ ތަކ ގެ  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކޮށް  )ޅ(  
ލިބ ނ   ،ކ ޅިވަރާބެހޭ ޤައ ީމ މަޖްލީހަށް ހ ށަހެޅ ން. މިޮގތ ން ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓްގައި ކޮމެޓީއަށާއި

ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދ  އަދި ލިބެްނ ހ ރި ފައިސާއާއި ޚަރަދ ކ ރަން ހ ރި ފައިސާގެ ހިސާބ  
 ސާފ ކޮށް އެގެން އޮންނަންވާނެއެެވ.

 ކޮމެޓީއަށް ހ ށަހެޅ ން.އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ހިސާބ  ތައްޔާރ ކޮށް  )ކ(  
ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖ ލައި މަސް ނިމ މ ގެކ ރިން ކ ރިޔަށް އޮތްއަހަރަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ  )އ(  

ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅަިއ ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ކ ޅިވަރާބެހޭ އެގްޒެކެޓިވް އަންދާސީ ބަޖެޓ  ތައްޔާރ ކޮށް 
 ޤައ މީ މަޖްލީހަށް ހ ށަހެޅ ން.

 ،އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ފަިއސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި )ވ(  
ގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ކޮމިޓީއާއި ވައިސްއެގްޒެކެޓިވް ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދ މ ގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

 މަޝްވަރާގެ މަތިން ކ ރ ން.
 އެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ހިންގާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި އަމަލީގޮތ ން ބައިވެރިވ ން.   )މ(  

 

ކ ލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން 
ޢައްޔަންކ ރާ 
މެންބަރ ންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ   

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކާ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން އަދާކ ރަންވީ  )ހ( .32
ކޮމިީޓގެ އެގްޒެކެޓިވް ދައ ރާއި ކަންކަން ފާހަގަކޮްށ ަޖމްޢިއްޔާތަކާއެކ  ހިންގަންޖެހޭ މ ާޢމަލާތްތައް 

 ލަފަޔާ އިރ ޝާދާއެކ  ހިންގ ން. 
އެސޯސިއސޭޝަނާއި ކ ލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާމެދ  އޮންނަ ގ ޅ ން ބަދަހިކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހާ  )ށ(  

އެގްޒެކެޓިވް ކަންތައްތައްކޮށް އެފަދަ ގ ޅ ްނތައް ދެމެހެއްޓ މަށް ކ ރަންީވ ކަންތައްތަކ ގައި 
 ގެ ަމޝްވަރާއާއި އެކ  އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން.ޓީކޮމީޓީއަށް ލަފާދި އެކޮމި

 އެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި ޢަމަލީގޮތ ން ބައިވެރިވ ން.   ()ނ  
އެގްޒެކެޓިވް 

 ކޮމެޓީގެ ބާރ 
ޖަމްޢިއްޔާއިން ދ ވަހ ން ދ ވަހަްށ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޮކށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި   .33

ޢާއްމ  ޖަލްސާއިން ނިންމާ ގޮތްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ މަތިްނ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގ މ ގެ ހ ރިހާ 
 ކޮމެޓީއަށެވެ.އެގްޒެކެޓިވް ޒިންމާއަކާއި ބާރެއް ލިބިގެންވަނީ 

 

 އެގްޒެކެޓިވް
 ކޮމިޓީގެ ދައ ރ 

( އަހަރ  ހަތަރެއް) 4ކޮމެޓީގެ ޢ މ ރަކީ އިންތިޚާބ ކ ރާ ދ ވަހ ންފެށިެގން މީލާދީ އެގްޒެކެޓިވް  )ހ( .34
 ދ ވަހެވެ.

ކ އްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެ ނ ވަތަ ޢާއްމ  އިންތިޚާބެއް ބާއްވަްނ ދަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އައ   )ށ( 
ކޮމިޓީ ޒިންމާތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކ ރެވެންދެން ޢ މ ރ  ހަމަވެފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް 
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)ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަސް  60އ ފ ލަން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދެމިތިބެޭވނީ ގިނަވެގެްނ 
 ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ  ކ ރެވިދާނެކަމަށް ނ ެފނިއްޖެއެގްޒެކެޓިވް ވަންދެނެވެ. މިމ އްދަތ ގައިވެްސ 

)ތިނެއް( މެްމބަރ ންގެ  2ންތައްތައް ހިްނގާނެ އެޯސސިއޭޝަންގެ ކަހިނދެއްގައި ވަގ ތީގޮތ ން 
)ތިނެއް( މެމްބަރ ން  2ޢައްޔަން ކ ރަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ޢައްޔަންކ ރާ ޗެއަރމަނ ންކޮމިޓީއެއް 

 ޢައްޔަން ކ ރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 
 )އެކެއް( މެންބަރ . 1ކޯޗ ންގެ ތެރެއިން  އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ (1
)އެކެއް(  1އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ްނގެ ތެރެއިން  (3

 މެންބަރ . 
 )އެކެއް( މެންބަރ .   1އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކ ލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން  (2
އެއް( މަސް ދ ވަސްެތރޭގައި ޢާއްމ  އިންތިޚާބެްއ )ހަ 6މިކޮމިޓީގެބެލ މ ގެ ދަށ ން ގިނަވެެގން  (4

 ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ  ކ ރަންޖެހޭނެއެވެ.އެގްޒެކެޓިވް ބާއްވައި އައ  
( މެމްބަރ ންގެ ޖަލްސާއަށް ަފހެއް) 5ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ މަދ ވެގެން އެގްޒެކެޓިވް  )ހ( 

 ޙާޟިރ ވެފައިވާނަމައެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް 
ޤާނޫނީ ކޮމިޓީގެ 
 ޢަދަދ 

ކޮމެޓީއިން ކަމެއް ފާސްވާނީ މަދ ވެގެން ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްއަކަށް ޙާޟިރ ވި އެގްޒެކެޓިވް  )ށ( .35
 މެމްަބރ ންގެ އަޣްލަބިއްޔަތ  ލިބިގެްނެނވެ.   2ތެރެއިން މެންބަރ ންގެ 

ވޯޓެއްލައިގެން އެކަމެއް  ޖަލްސާގައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނެގޭ ވޯޓ  ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ އިތ ރ  )ށ(  
 ނިންމ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 ސަބްކޮމިޓީތައް 

ކޮމެޓީގެ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާ ކ ރ މަށްޓަކައި، އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ   .36
ކޮމެޓީގެ ފ ރިހަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ދަށ ން، އެގްޒެކެޓިވް މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލ  ކ ރަންފަށާއިރ ، 

ބާރ  އެކޮމިޓީތަކަށް ފޯރާޮގތަްށ އަންނަނިވި ކޮމިީޓތަކާއި ކޮމިޝަންތައް އެސޯސިއޭޝަންގައި 
 އެކ ލަވާލާންވާނެއެވެ.

 ކޯޗާރސް ކޮމިޝަން. (1)   
 ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ. (3)
 ޔޫތ  ޑިވޮލަޕްމެންޓް ކޮމިޓީ. (2)
 އެޕީލްސް ކޮމިޓީ.ޑޯޕިން ކޮންޓްރޯލް އެންޑް  (4)
 ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީ. (5)
 އަޚްލާޤް ކޮމިޓީ. (6)

 )ފަހެްއ( މެންބަރ ންގެ މައްޗަށެވެ. 5ކޯޗާރސް ކޮމިޝަން އެކ ލެވިގެންވާނީ އަންނަނިވި  )ހ( .37 ކޯޗާސް ކޮމިޝަން.
 )ދޭއް( މެންބަރ ން.  3ޢައްޔަންކ ރާ  ޕްރެޒިޑެންޓްކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިްނ އެގްޒެކެޓިވް  )ށ(  
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އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ސްވިމިންގ، ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިންގ، ވޯޓަރ ޕޯލޯ  )ނ(  
)ތިނެއް(  2 އެގްޒެކެޓިވް ކޮިމީޓން ޢައްޔަންކ ރާއަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ކޯޗ ންގެތެރެއިން 

 މެމްބަރ ން. 
 

ކޯޗާސް 
ކޮމިޝަންގެމަސްއޫލިއް

 ޔަތ  

ކޮމިޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް  ޓީމ ތަކާއި ޕްރޮގްރާމ ތަކަށް ކޯޗ ން ހޮވ މަށްޤައ މީ ޓީމަށާއި އެހެނިހެން  )ހ( .38
 ލަފާދިނ ން.

 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން.އެގްޒެކެޓިވް  ޔޫތ  ސްވިމިންގ ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗ ން ހޮވ މ ގައި )ށ(  
ނޑައަޅައި  )ނ(   ނޑެއް ކަ އެސޯސިއޭޝަނ ން ހޮވަންޖެހޭ ކޯޗ ން ހޮވ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ މިންގަ

 ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅ ން.އެގްޒެކެޓިވް 
ކޯޗ ންނަށް ބޭނ ންވާ ފަްނނީ ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމ ތައް ރާވައި ހިންގ މާއި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމ ތައް  )ރ(  

 ހިންގާނެ މީހ ން ހަމަޖެއްސ ން. 
 ކޯޗ ންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި މޮނީޓަރ ކ ރ ން.  )ބ(  
ކޮމިޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޯޗ ން ތަމްރީނ ތައް ގެންދާގޮތްަބލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ގައި  )ޅ(  

 ލަފާދިނ ން.
 ކޯޗ ންނަށް ބޭނ ންވާ ތާޒާކ ރ މ ގެ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމ ތައް ރާވައި ހިންގ ން.  )ކ(  
 )އ(  

 

 )ވ(
 
 
 )މ(
 
 )ފ(

ކޯޗ ންގެ ފަރާތ ން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަަލއި އެކަމާއިގ ޅިގެން އަޅަންޖެހޭ 
 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން. އެގްޒެކެޓިވް ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ގައި 

ކޯޗ ންނާއި ގ ޅޭ ދާއިރާތަކ ން ރާއްޖޭގެ ފަރާތ ން ަބއިވެރިވާ ބޭރ ގެ ކޯސްތަކާއި 
ކ ގައި ފާޅ ކ ރަން ބޭނ ންވާނެ ފަްނނީ ލަފާއާއި ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަްއ ބައްދަލ ވ ންތަ
 ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ލަފާދިނ ން.  އެގްޒެކެޓިވް

 އެގްޒެކެޓިވްރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ކޯޗ ންގެ ދާއިރާއިން ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް ބަލައި 
 ކޮމިޓީގެ ސަމާލ ކަމަށް އެކަން ގެނައ ން. 

ކޯޗ ންގެ ދާއިރާއާއި ގ ޅޭގޮތ ން ރާއްޖެއާއި ބޭރ ގައި އޮންނަ މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ ންތަކާއި 
ނޑ  އެކ ލަވާލައި އެފަދަ  ނޑައެޅ މ ގެ މިންގަ ކ ރ މ އްދަތ ގެ ކޯސްތަކ ގައި ބައިވެރިކ ރާނެ ކޯޗ ން ކަ

ނޑައަޅައި   އަށް ހ ށަހެޅ ން.ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވްމީހ ން ފޮނ ވ މ ގައި ގެންގ ޅޭނެ އ ޞޫލ ތަކެއް ކަ
 

ގެ ޝަންކޯޗާރސް ކޮމި
 ބައްދަލ ވ ންތައް

 )އެކެއް( ފަަހރ  ބާއްވަން ވާނެއެވެ.  1މިކޮމިޝަންގެ ބައްދަލ ވ ްނތައް މަދ ވެގެން މަހަކ   )ހ( .39

 މިބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ަބލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕާސަންއެވެ.  )ށ(  
 ކޮމިޝަނ ން ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި ވައިސް ޗެއަރޕާސަނެއް ޢައްޔަން ކ ރެވިދާނެއެވެ.  )ނ(  
ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް މިކޮމިޝަންއަށް ޢައްޔަން ކ ރެވޭ ޗެއަރޕާސަން އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ރ(  

 މެންބަރަކަށްވާންވާނެއެވެ. 
 )އެކެއް( އަހަރެވެ. 1މިކޮމިޝަންގެ މ އްދަތަކީ މީލާދީ  )ބ(  
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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 

 

 
 
 

 )ޅ( 
 
 
 

)ތިނެއް( މެންބަރ ންނެވެ.  3މިކޮމިޝަނ ންބާއްވާ ޖަލްސާތަކ ެގ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ 
)ތިނެއް( މީހ ންގެ އަޣ ލަބިއްޔަތ  އެކަމެއް  3މިކޮމިޝަނ ން ކަމެއް ނިންމޭީނ މަދ ވެގެން 

 ފާސްކ ރ މަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. 

 ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ 
 

ކޮމިޓީން ނިންމާޮގތެއްގެ މަތީން ެޓކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއް މިޤަވާޢިދ ެގ އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ހ( .41
 ދަށ ން އެކ ލަވާލަންވާނެއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތ 

 )ފަހެއް( މެްމބަރ ންގެ މައްޗަށެވެ.  5ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވާީނ އަންނަނިވި  )ށ( 
 )ދޭއް( މެންބަރ ން.  2ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިްނ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކ ރާ އެގްޒެކެޓިވް  -1
އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ސްވިމިންގ، ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިން، ވޯޓަރ  -3

ޕޯލޯ އަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގެ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތ ގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހ ންގެ 
ން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތ ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހ ންގެތެރެއިްނ ތެރެއި

 )ތިނެއް( މެންބަރ ން.  3އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކ ރާ 
41. 

 
 
 

ކޮމެޓީން ނިންމާގޮތެއްގެަމިތން ފެތ މާއި، ސިންކްރޮނައިޒް  އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ހ(
ނޑައަޅާ ހ ރިހާ ޓެކްނިކަލް  ފެތ މާއި، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ، އަދި ވޯޓަރޕޯލޯ މ ބާރާތްތަކ ގައި ކަ
ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގާނީ ޓެްކނިކަލް ކޮމިޓީއިންނެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ތިރީގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން 

 އޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރަންވާނެއެވެ.މިކޮމިޓީގެ މަސް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒްފެތ ްނ، ޯވޓަރ ޕޯލޯ، ޑައިވިންގ  (1 )ށ( 
ކޮމިޓީއަށާއި ެއސޯސިއޭޝަނަށް ދޭންޖެޭހ  އެގްޒެކެޓިވްމ ބާރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ގ ޅިގެން 

 ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ  ދިނ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒްފެތ ްނ، ޯވޓަރ ޕޯލޯ، ޑައިވިންގ  (2
މ ބާރާތްތަކާއި ގ ޅިގެން ތައްޔާރ ކ ރާ ޤަވާޢިދ ތައް ބަލައި ކަމާގ ޅޭ ފަންނީ އިރ ޝާދ ދީ 

 އ ަމށް ލަފާދިނ ން.ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލ ތައް ގެނަ

އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތްކ ރާ ކޯޗ ން ހ ށަހަޅާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމ ތައް ބަލައި  (3
 އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ަފންނީ ަލފާދިނ ން.

 

ނޑެއް  (4 ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒްފެތ ން، ވޯޓަރ ޕޯލޯ، ޑައިވިންގ ގެ ޤައ މީ ރޭންކިންގެ މިންގަ
 އްގޮތަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއ މަށް ޭބނ ްނވާ ފަންނީ ލަފާދިނ ން. އެކ ލަވާލައި އެމިންގަޑާ އެ

 

ކޯޗ ން ތަމްރީނ ތައް ގެންދާގޮތްަބލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ގައި ހ ރި ޓެކްނިކަލް  (5
 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން.އެގްޒެކެޓިވްމައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް 

ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ފަންނީ މީހ ްނ  އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ މ ބާރާތްތަކާއި (6
ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވްބިނާކ ރ މާއި އެފަދަ މީހ ން ބިނާކ ރާނެގޮތ ގެ ތާވަލް ތައްޔާރ ކޮށް 

 ލަފާގެމަތިން އެތާވަަލށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ކަްނތައްތައް ކ ރ ން. 
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ނޑައަޅައި އެމީ (7 ހ ންނާއި ޙަވާލ  ކ ރާނެ މ ބާރާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ޓެކްނިަކލް އޮފިޝަލ ން ކަ
ނޑައަޅައި ޙަވާލ ކ ރ ން.   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކަ

 

މިދާއިރާއާއި ގ ޅޭގޮތ ން ރާއްޖޭގެ ފަރާތ ން ބައިވެރިވާ ބޭރ ގެ ކޯސްތަކާއި ބައްދަލ ވ ންތަކ ގަިއ  (8
ފާޅ ކ ރަން ބޭނ ންވާނެ ަފްނނީ ލަފާއާއި ހ ށަހަޅަްނ ބޭނ ންވާ ކަންތަްއތައް 

 ހ ށަހަޅައި ލަފާދީނ ން. ކޮމިޓީއަށްއެގްޒެކެޓިވް
 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި މިދާއިރާއިން ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް ަބލައި   (9
 ކޮމިޓީގެ ސަމާލ ކަމަށް އެކަން ގެނައ ން. އެގްޒެކެޓިވް

 

މިދާއިރާއާއި ގ ޅޭގޮތ ން ރާއްޖެއާއި ބޭރ ގައި އޮންނަ މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ ންތަކާިއ   (11
ނޑައެޅ މ ގެ މިންގަނޑ   ކ ރ މ އްދަތ ގެ ކޯސްތަކ ގައި ބައިވެރިކ ރާނެ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަްއ ކަ

ނޑައަޅައި   އެގްޒެކެޓިވްއެކ ލަވާލައި އެފަދަ މީހ ން ފޮނ ވ މ ގައި ގެންގ ޅޭނެ އ ޞޫލ ތަކެއް ކަ
 ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންދޭތޯ ބެލ ން. 

 
 ބައްދަލ ވ ންތައް.ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ  )ރ(  

 )އެކެއް( ފަހަރ  ބާއްވަން ވާނެއެވެ.  1މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލ ވ ންތައް މަދ ެވގެން މަހަކ   (1

 މިބައްދަލ ވ ންތައް ޗެއަރކ ރާނީ މިކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ.  (2

 ކޮމިޓީން ބޭނ ންވެއްޖެ ިހނދެއްަގއި ވައިސް ޗެއަރ ޕާސަނެއް ޢައްޔަން ކ ރެވިދާނެއެވެ.  (3

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ގެ ތެރެއިްނ މެންބަރަކަށެވެ.  އެގްޒެކެޓިވްމިކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަނަކީ  (4

 )އެކެއް( އަހަރެވެ.  1މިކޮމިޓީގެ މ އްދަތަކީ މީލާދީ  (5

)ތިނެއް(  3މިކޮމިޓީއިން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކ ގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ  (6
)ތިނެއް( މީހ ންގެ  3ދ ވެގެން މެންބަރ ންނެވެ. މިކޮމިޓީއިން ކަމެއް ނިންމޭނީ މަ
 އަޣ ލަބިއްޔަތ  އެކަމެއް ފާސްކ ރ މަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.

 
ސްވިމާރސް 

 ލަޕްމެންޓް ކޮމިޓީވެޑި
 

ކޮމިޓީން ނިންމާގޮތެއްގެ ަމތިން ސްިވމާރސް ޑިވޮލަޕްމެންޓް ކޮމިޓީއެއް  ހިންގާއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ހ( .42
 މިޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލަންާވނެއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ފަހެއް( މެްނބަރ ންގެ  5ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވަނީ އަންަނިނވި  )ށ( 
 މައްޗަށެވެ. 

 )ދޭއް( މެންބަރ ން.  2ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ޕްެރޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކ ރާ  ހިންގާ (1
އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ސްވިމިންގ، ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިން، ވޯޓަރ  (2

)އަށާރަ(  18އަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގެ ކޯޗ ން، ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ން،  ޕޯލޯ
)ތިނެއް(  3އަހަރ ންމަތީގެ ފެތ ްނތެރިންގެތެެރއިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ަޢންޔަންކ ރާ 

 މެންބަރ ން. 
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ސްވިމާރސް 
ކޮމިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
 
 

ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީއަކީ ފެތ މާއި، ސިންކްރޮނައިްޒ ފެތ މާއި، ޕްލެްޓފޯމް ޑައިވިންގ  )ހ( 
އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޔޫތ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމ ގެ ކަންތައްތައް ހިނާގ 

 ކޮމިޓީއަްށ ލަފާދިނ މަށް އ ފައްދާފައިވާ ކޮިމޓީއެކެވެ. ހިންގާނ ހިގާގޮތްަބލައި 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ފެތ މާއި، ސިންކްރޮނައިޒް ފެތ މާއި، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ  (1 )ށ( 
ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމ ގެ އެންމެހާ ކަންތައް ރާވައި ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ލަާފ 

 ކޮމިޓީއަށް ދިނ ން.  އެގްޒެކެޓިވް

ފެތ މ ގެ ޅިވަރ ތަކާބެހޭގޮތ ން ިދވެހިންގެ މެދ ގައި ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކޮށް އެކަންކަމ ގެ  (2
 ޮކމިޓީއަށް ހ ށަހެޅ ން.  ހިންގާޚިޔާލ  އ ފެއްދ މ ގޮތ ން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތައް ޕްލޭންކޮށް 

މިކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމ ތައް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫާމތާއި  (3
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ ތައް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާމެދ  ޓެްކނިކަްލ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިްނ 

 ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމ ތައް ހިންގާތޯބެލ ން. އެގްޒެކެޓިވް

ރ ތަކ ގެ އ ޞޫލ ަތކާއި ހަމަތަކ ގެ މަތިން، ފެތ މ ެގ ކ ޅިވަރ ތަކާއިބެހޭ ލަފާދީ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަ (4
އެފަދަ ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރ ވައި އިންތިޒާމްކޮށް ދަމަހަްއޓޭނެ ގޮތްތައް ބަލަިއ 

 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން. އެގްޒެކެޓިވް

ޅިވަރ ތަކާބެޭހ ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދ ތަކ ގެ ސްކޫލްކ ދިންނަށް މިކ  (5
ކޮމިޓީން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އެގްޒެކެޓިވްމަޢ ލޫމާތ ދީ ތަމްރީނ ދޭނޭގޮްތތައް 
 ކ ރިއަށްގެންދާނޭގޮތްތައް ރާވައި ިހންގ ން. 

ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމ ތައް ހިނގާގޮތްަބލައި އެކަްނކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން އަޅަންޖެހޭ  (6
 ގެ ލަފާގެމަތިން އަޅަމ ން ގެންދިއ ން. ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވްފިޔަވަޅ ތައް 

 

 މެމްބަރ ންގެ މަްއޗަށެވެ.  5އެޕީލްސް ކޮމެޓީ އެކ ލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި  )ހ( .43 އެޕީލްސް ކޮމިޓީ
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް. ނ ވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކ ރާ މީހެއް. (1)

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކ ރާ މެމްބަރެއް.   (3)

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޯޗާސް ކޮމިޝަނ ން ޢައްޔަންކ ރާ މެމްބަރެއް.   (2)

ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ޢައްޔަންކ ރާ، މިނިވަން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް / ޤާނޫނީ އެގްޒެކެޓިވް  (4)
 މާހިރެއް.

 ތަކ ން ޢައްޔަންކ ރާ މެމްބަރެއް.އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކ ލަބް (5)
    

އެޕީލްސް ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތ 

 
 
 

 އެޕީލްސް ކޮމީޓީއިން ތިރީގައި ބަޔާން ކ ރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރަންވާނެއެވެ. )ހ( .44
 

ކ ޅިވަރ ގެ ޤަވާޢިދ ތަކާއި ޚިލާފ  މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅ  އަޅާ މައްސަލަތަކ ގައި  (1)
ކ ޅ ންތެރިން އެފަރާތްތަކާއި މެދ  އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅާއި މެދ  ހިތްހަމަ ނ ޖެހޭ ކަމެއް 
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މެދ ވެރިވެފައިވާނަމަ އެކަމެއް ހ ށަހެޅ މ ން އެކަމެއް ބެލ ން. މިގޮތ ން ހ ށަހެޭޅ 
ތައް އެޕީލްސް ކޮމިޓީްނ ބަލައިގަްނނަންވާީނ އެފަދަ ިފޔަވަޅެއް އެޅ ނ  ފަހ ން މައްސަލަ

 )ތިރީސް( ދ ވަސް ހަމަވެފައި ނ ވާ ނަމައެވެ. 31މީލާދީ ގޮތ ން 

 

އެސޯސިއޭޝަނ ން ފާސްކޮށްގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކާއި ނިންމާ ކަންތައްތަކާމެދ   (3)
ބެލ މަށް ހ ށަހަޅާ ކަންތައްތައް ބެލ ން. ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ފަރާތްތަކ ން އެކަމެއް އިތ ރަށް 

މިގޮތ ން ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެޕީލްސް ކޮމިޓީން ބަލައިގަންަނންވާނީ އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް 
 )ސާޅީސްފަހެއް( ދ ވަސް ހަމަވެފައި ނ ވާ ނަމައެވެ. 45އެޅ ނ  ފަހ ން މީލާދީ ގޮތ ން 

މިކޮމިޓީއަށް ޢައްަޔން ކ ރެވިފައި ހ ންނަ ާޤނޫނީ މިކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައ ރިޔާސަތ ބަލަހައްޓާީނ  )ށ(  
 ވަކީލެވެ.

 
މައްސަލަ ހ ށަހަޅާނެ 
ގޮތް ގޮތާއި މައްސަލަ 

 ނިންމ ން 

45. 
 

 211/-މިކޮމީޓީއަށް މައްސަލަ ހ ށަހަޅަންވާނީ ލިޔ މ ންނެވެ. އެފަދަ މައްސަލަ ހ ށަހަޅާއިރ   )ހ(
 ކަން ވާނެއެވެ.)ދ އިސައްތަ( ރ ފިޔާގެ ޑިޕޮސިޓެއް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައް

)ހަތަރެއް( މެންބަރ ންނެވެ.  4މިކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ  )ށ(  
މިކޮމިޝަނ ން ކަމެއް ނިންޭމނީ މިޤަވާޢިދ ގެ ދަށ ން ޤާނޫނީ ޮގތ ން ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގެ 

 ލިބިފައިވާނަމައެވެ.މެންބަރ ންގެ އަޣ ަލބިއްޔަތ  އެކަމެއް ފާސްކ ރ މަށް 
 

 ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީ 
 

 )ަހތެއް( މެްނބަރ ންގެ މައްޗަށެވެ.  7ޓޯނަމަންޓް ކޮމިޓީ އެކ ލެވިެގންަވނީ އަންނަނިވި  )ހ( 
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް  -1

 ސެކްރެޓަރީ  ޖެނެރަލްއެސޯސިއޭޝަންގެ  -3

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރ   -2

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ޑައިރެކްޓަރ  -4

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން  -5

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޯޗާރސް ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރޕާސަން  -6

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ -7
ނޑައަޅާ، އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދ ތަކާއި އ ޞޫލ ތަކާިއ  އެގްޒެކެޓިވް )ށ(   ކޮމިޓީން ކަ

އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތިން އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ހ ރިހާ ޓޯަނމަންޓްތަކެއް ރާވައި ހިންގާނީ 
 ޓޯނަމަންޓް ކޮމިީޓންނެވެ.

ނޑައެޅ މ ގައި  )ނ(    އެގްޒެކެޓިވް ކޮންމެއަހަރަކ  އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާނެ ޓޯނަމަންްޓތަްއ ކަ
ކޮމިޓީއަށް މަޝްވަރާދޭނީ ޓޯަނމަންޓް ކޮމިޓީންނެވެ. މިޮގތ ްނ ޗެމްޕިއަންޝިޕްތަކާއި ވާދަވެރި 
އެކިއެކި މ ބާރާތްތަކާއި އެހެނިެހން ގޮތްގޮތ ން އެސޯސިއޭޝަންެގ މަޤްޞަދ ތައް ފ ރިހަމަކ ރަން 

މަތިން ޓޯނަަމންޓްކޮމިީޓ  ކޮމިޓީ ލަފާގެއެގްޒެކެޓިވް ރާވާ ހ ރިހާ މ ބާރާތްތައް ރާވައި ހިންގާނީ 
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 އިންނެވެ.
ޓޯނަމެންްޓތައް ރާވައި ހިންގ މ ެގގޮތ ން ޓޯނަަމންޓްތަކ ގައި ބައިވެރިވާންއެދޭ ފަރާތްތަކ ން ހ ށަހަޅާ  )ރ(  

ކޮމިޓީއަށް މަޝްވަރާދޭނީ ޓޯނަމަންްޓ  އެގްޒެކެޓިވްހ ށަހެޅ ންތަކަށް ޖަާވބ  ދިނ މ ގައި 
 ކޮމިޓީއިންނެވެ.

 އަޚްލާޤީކޮމިޓީގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތ 

 
 

ކޮމިޓީގެ މެްމަބރ ންނަށް ލަާފދޭނީ ޯޓނަމަންޓް  އެގްޒެކެޓިވްޓޯނަމަންްޓތަކ ގެ ބަެޖޓާއިބެހޭޮގތ ން  )ބ(
 ކޮމިޓީންނެވެ. 

 އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީ
 

 މެމްބަރ ންގެ މަްއޗަށެވެ. 5އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި  )ހ( 46
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ނ ވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކ ރާ މީހަކ .  -1

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް.  -3

ނޑައަޅާ  -2  )އެކެއް( މެންބަރ . 1އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކ ލަބ ތަކ ން ކަ

 )އެކެއް( ެމންބަރ .1އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޯޗަރސްކޮމިޝަނ ންޢައްޔަންކ ރާ -4

 )އެކެއް( މެންބަރ . 1އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކ ރާ  -5
 

އަޚްލާޤީކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތ 

 
 
 
 

 އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީގެ ތިރީގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރަންވާނެއެވެ. )ހ( 

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ މ ބާރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވާ ކ ޅ ންތެރިންނާއި  (1)
ކޯޗ ންނާއި އޮފިޝަލ ން އަދި އެހެނިހެން ބައިވެރިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާިއ 
ޚިލާފް ކަމެއް ނ ވަތަ އެެހނިހެްނ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކ ރިކަްނ ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ އެކަމެްއ 

 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން. އެގްޒެކެޓިވް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅަކާމެދ  ބަލައި 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދ ތަކާއި އ ޞޫލ ތަކާއި ޚިލާފ ވެއްޖެކަން ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެ ޙާލަތެްއ  (2)
މެދ ވެރި ވެއްޖެނަމަ ނ ވަތަ އެފަދަ މަޢ ލޫމާތެއް އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަްނ 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން ަތޙ ޤީޤ ކޮށް އެކަމާމެދ  މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  އެކަމާމެދ  

 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން. އެގްޒެކެޓިވްންނަ ފިޔަވަޅަކާމެދ  އަޅަންފެ
އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަމަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގެބާރެއް އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެނެއް  )ށ(  

ނ ވެއެވެ. މިގޮތ ން އަޚްލާޤީ ކޮިމޓީން އަޅަންފެންަނ ފިޔަވަޅ ގެ މަޢ ލޫމާތ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަްށ 
 ކޮމިޓީއިންނެވެ. ވްއެގްޒެކެޓިދިނ މ ން، އެކަމަކާއި ގ ޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ 

ނޑައަޅާ އެގްޒެކެޓިވްމަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި  3ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ފ ރަަތމަ  )ހ( 47 އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާ  ކޮމިޓީން ކަ
ތާރީޚެއްގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާ ބާއްވަން ވާނެއެވެ. އަހަރީ ޢާންމ  

އެއީ އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރ ވ މަށް ކިޔޭ ، ޖަލްސާއަށް މެންބަރ ންަނށް ކިޔާއިރ 
ކިއ މެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް ލިެޔފައި އޮންނަވާނެއެވެ. ޤަވާޢިދ ްނ އެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ 

ދ ވަހ ގެތެރޭގައި ފ ރަތަމަ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވާފައި އޭގެފަހ ގައި )ހައެއް( މަސް 6ކ ރެވޭތާ 
)ފަނަރަ( މަސްދ ވަސް ހަމަވެގެން  15އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއް ނ ބޭއްވި ދެޖަލްސާ ދެމެދ ގައި 
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ނ ވާނެއެވެ. އަހަރީ ޢާއްމ  ަޖލްސާ ބޭއްވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީްނ އެކަމަްށ 
ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ކަ  ނޑައަޅާ ވަގ ތެއްގައެވެ.        ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚ ގެ  )ށ(   )ފަނަރަ(  15އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް އެޖަލްސާ ބާއްވަން ކަ
ދ ވަސްކ ރިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހައި މެންބަރ ންަނށް ލިއ މަކ ން ދޭންވާނެއެވެ. 

އި، ވަގ ތާއި ތަން އަިދ އެޖެންޑާ މިނޯޓިސްގައި ޖަލްސާ ބޭއްވ ަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާ
)ސައ ވީސް( ގަޑިއިރ ކ ރިން ޖަލްސާ އޮތްކަން  24އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޖަލްސާ ފެށ މ ގެ 
 މެމްބަރ ންނަށް ަހނދާންކޮށްޭދން ޖެހޭނެއެވެ. 

)ހަތެއް( ދ ވަސްކ ރިން ޖަލްސާއޮންނަކަން  7އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ ބޭއްވ މ ގެ  )ނ(  
 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ.

) ިތންބައިކ ޅަ  3/1އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ ެމންބަރ ންގެ  )ރ(  
 އެއްބައި ( ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރ ވ މ ންނެވެ.

އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާސްކ ރެވޭނީ، އެކަމަކަށް ޖަލްސާގައި ޙާޟިރ ވެފައިވާ  )ބ(  
 )ތިންބައިކ ޅަެދބައި( ގެ ތާއީދ  ލިބިގެންނެވެ.  3/2ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ ލިބިފައިވާ މެްނބަރ ންގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަށް މެންބަރ ން ޙާޟިރ ނ  )ޅ(   ވެއްޖެނަމަ ، ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރ ވާން ކަ
ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޖަލްސާ އަލ ން ބޭއްވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދެަވނަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާގައި 

 މެންބަރ ންގެ ޤާޫނނީ ޢަދަދ  ހަަމނ ވިނަމަވެސް މިޖަލްސާ ކ ރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 
ރެޒިޑެންޓް ނެތިއްޖެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގ ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ. ޕް )ކ(  

ހިނދެއްގައި ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ނ ވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކ ރާ މީހެކެވެ. އަހަރީ ޖަލްސާގައި 
ކަމެއް ނިންމ މ ގައި ވޯޓ ދިނ މ ގައި ދެފަރާތ ން ހަމަހަމަވެްއޖެ ހިނދެއްގައި ކާސްޓިންގ 

 ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. )އ(  
އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކ ރަން ޖެހޭކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓަށް ފެންނަ އެހެނިެހްނ  )ވ(  

 ކަންތައްތަކާއިބެހޭޮގތ ން މަޝްވަާރކ ރެވިދާނެއެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި ދިނ ން އެދި ލިޔ މަކ ން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ން އަހަރީ ޢާންމ   )މ(  

އެސޯސިއޭޝަންއަށް ހ ށަހަޅާފަިއވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ އެމައްސަލައަކާމެދ  އަހަރީ ޢާންމ  
)ތިރީސް(  31ޖަލްސާގައިމަޝްވަރާކ ރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ ބޭއްވ މ ގެ 

ންވާ ހ ރިހާ މަްއސަލަތަކެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ ދ ވަސް ކ ރިން ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅަން ބޭނ  
 އިދާރާއަށް ފޮނ ވަން ވާނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ޢާއްމ  
 ޖަލްސާ

 އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ.  )ފ( .48
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފާއިތ ވި އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ކ ރެވ ނ  ހ ރިހާ ކަންތައްތަކާއި  (1

ބެހޭގޮތ ން އެކ ާލލެވިފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި އަހަރީ ބަޖެޓްތަކާއި އޮޑިޓަރ ްނ 
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 ރިޕޯރޓްތަކާމެދ  ޚިޔާލ ފާޅ ކޮށް ބަހ ސްކޮށް ރިޕޯރޓްތައް ފާސްކ ރ ން. 
އާއި، އޯޑިޓަރ ގެ މަޤާމް ހ ސްވެފައިވާނަމަ، އެފަދަ ކޮމިޓީއެގްޒެކެޓިވްއެސޯސިއޭޝަންގެ  (2

 މަޤާމްތަކަށް މީހ ން ހޮވ ން. 
ނ ަވތަ ، އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖަލްސާތަކަށް ކިޔާކިޔ މ ގައި މެންބަރެއްގެ ނަން ދޫކޮށްލެވ މަކ ން )ދ(  

ހިންގާ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރ ވ މަށް އަންގާ އެންގ ން ނ ލިބި އޮތ މަކ ން، އެފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި 
 ކަންތައްތަކަކީ ޞައްޙަނޫން ކަންަތއްތަކެއް ކަމަކަށް ނ ބެލޭވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނ ވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވްއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ހ(  
)ދެބައިކ ޅައެއްަބއި( މެންބަރ ން ސޮއިކޮށްފައިވާ  2/1ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ މެންބަރ ންގެ 

ކޮމިޓީގެ ޕްރެޒިޑެންޓަށް، އެގްޒެކެޓިވްލިޔ މެއް ޚާއްޞަ ޢާންމ  ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ދިނ މަށް އެދި 
 ޚާއްޞަ ޢާންމ  ޖަްލސާއެއް ބޭއްވަންވާނެއެވެ.ހ ށަހެޅ މ ން 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވ މަށް އެދި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހ ށަހަޅާތާ  )ށ(  
 )ސާދަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚާއްޞަ އާއްމ  ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ. 14

ޚާއްޞަ އާންމ  ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކ ރާނީ މިޤަވާޢިދާއި އެްއގޮތްވާގޮތ ގެމަތިްނ، އަހަރީ އާންމ   )ނ(  
ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ކ ރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެެހންަކންކަމާއި، އަވަހަށް ނިންމަންެޖހޭ 

 ކަންކަމ ގެ މައްޗަށެވެ. 
)ތިނެްއ( މެންބަރ ންނާއި ވޯޓ ދިނ މ ގެ  3ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވްޚާއްޞަ ޢާންމ  ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ  )ރ(  

)ހަތަރ ބައިކ ޅަ އެއްބައި( މެންބަރ ން  4/1ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން 
 ޙާޟިރ ވ މ ންނެވެ.

ޚާއްޞަ ޢާންމ  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ނ ވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކ ރާ  )ބ(  
މީހެކެވެ. މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމާ ކަމެއްގައި ވޯޓްދިނ މ ގައި ދެފަރާތ ން ހަމަހަމަވެއްޖެ 

 ވެއެވެ. ހިނދެއްގައި ކާސްޓިންގ ވޯޓް ިދނ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެން
ޚާއްޞަ ޢާންމ  ޖަލްސާއިން ކަެމއް ފާސްކ ރެވޭނީ، އެކަމަކަށް ަޖލްސާގައި ޙާޟިރ ވެފައިވާ ވޯޓ   )ޅ(  

 ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ މެންަބރ ންގެ އަޣ ލަބިއްޔަތ ންނެވެ.
ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް
 ޖަލްސާތައް.

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ މަދ ވެގެން މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކ  އެއްފަހަރ  ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެގްޒެކެޓިވް )ހ( .49

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އިތ ރ  ޖަލްސާތަކެއް ާބއްވަން ޕްރެޒިޑެންޓަށް ފެނިއްޖެ  )ށ(  
 ހިނދެއްގައި އިތ ރ  ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގ ތ ގެ އެންމެ މަދ ވެެގން  )ނ(   ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް ަޖލްސާ ބޭއްވ މަށް ކަ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ންަނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރ ކ ރިން  48

ކ ރ މަށް ސެކެރެޓަރީ ފޮނ ވަންާވނެއެވެ. މީގެއިތ ރ ން ކ އްލި މަްއސަލަތަކ ގައި މަޝްވަރާ ޖެނެރަލް
 )ބާރަ( ގަޑިއިރ ކ ރީގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނ މަށްފަހ  ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.  12

)ފަހެއް( މެންބަރ ންނެވެ.  5ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ އެގްޒެކެޓިވް ހ )ރ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ވަޤ ތ ޖެހޭތާ  ޤާނޫނީ ޢަދަދ  )ތިރީސް( މިނެޓް ހިނގާއިރ   31ޖަލްސާ ބާއްވަން ކަ

ކޮމިޓީގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަނޑައަޅާ އެހެން ތާރީޚެއްގައި އެގްޒެކެިޓވްހަމަވެފައިނ ވާނަމަ، 
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 ޖަލްސާއަލ ން ބޭއްވ މަށް ކޮމިޓީ މެންބަރ ންަނށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
ކޮމިޓީގެ އަޣ ލަބިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމަންވާނީ އެކަމެއް ކ ރ މަށް އެގްޒެކެޓިވް )ބ( .51 ޖަލްސާތަކ ގެ ނިންމ ން 

 ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓެވެ. އެގްޒެކެޓިވް )ޅ(  

 ނ ވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓަށް ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރ ވެފައި ނ ވާނަމަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ.
 

ޖަލްސާތަޖ ގައި ވޯޓ  
ދިނ މާއި ވޯޓ  
ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  

 ލިބ ން.

އަދި ސިއްރ  ވޯޓެއް ނެގ މަށް ، މިޤަވާއިދ ގައި އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނ ވާހާ ިހނދަކ  )ހ( .51
، ބޭނ ންނ ާވހާ ހިނދަކ ، އެސޯސިއޭޝަންގެ ހ ރިހާ ޖަލްސާތަކެއްެގ ނިންމ ންތަްއ ނިންމަންާވނީ

އ ޞޫލ ން ނެގޭ ވޯޓަކ ން ޖަލްސާގައި ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރ ވެފައިތިބި މެންބަރ ން ވޯޓ ދޭ 
 ލަބިްއޔަތ ންނެވެ.  ޣ ބައިވެރިވާ މެމްބަރ ންގެ އަ

މެމްބަރ ންގެ ތެރެއިން ނެގޭވޯްޓ  ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ   )ށ(  
 ބަލަހައްޓާ މެްނބަރަކ ދޭ ކާސްޓިްނގ ވޯޓަކ ންނެވެ. 

ފާސްކ ރެވޭނީ، ޖަލްސާގައި ހާޟިރ ވެތިބި މެމްބަރ ންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ޤަރާރ ތައް  )ނ(  
)ތިންބައިކ ޅަ އެއްބައި( ެމންބަރ ންގެ ތާއީދ  ލިބިެގންނެވެ. އާދަޔާއި ޚިލާފ  ޤަރާރ ތައް 3/1

 ފާސްކ ރަންވާނީ ޖަލްސާގައި ޙާޟިރ ވެތިބި މެންބަރ ންގެ އަޣ ލަިބއްޔަތ  ލިބިގެންނެވެ.
ސެކެރެޓަރީ  ޖެނެރަލްލްސާތަކެއްގެ ޔައ މިއްޔާ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހ ރިހާ ޖަ   

ސެކެރެޓަރީ އެފަދަ ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރ ނ ވެއްޖެނަމަ ެދން  ޖެނެރަލްބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 
ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. ކޮންމެ  ހިންގާޖަލްސާތަކ ގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔާނީ  ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަ

 ފާސްކ ރާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ޖަލްސާއެއްގައެވެ.  ޖަލްސާއެއްގެ ޔައ މިއްޔާ ،
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް މީހަކ  އިންތިޚާބ  ކ ރ މަށް އިޢ ލާނ  ކ ރ މަށްފަހ   )ރ(  

އެދ ވަހ ން ފެށިގެން ިއންތިޚާބ  ނިމި ނަތީޖާ އިޢ ލާނ  ކ ެރވެންދެން އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް 
 އެސޯސިއޭޝަންގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ވ މ ގެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދެވޭނެއެވެ. 

 

އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ  
ދިނ މާއި ޥޯޓާމެދ  
 ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތް 

 )ހ( .52
 

 )ށ( 
 

 )ރ(

 
 )ބ(
 
 
 

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކިއެކި މަޤާމ ތަކަށް މެމްބަރ ން އިްނތިޚާބ ކ ރަން ނަގަންވާނީ ސިއްރ  
 ވޯޓެކެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ންގެތެރެއިން ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޝަރ ޠ  ހަމަވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް 
 އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އ ޞޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތިން ޯވޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބޭނެއެވެ. 

ޙަ ލިސްޓެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައިވެސް ވޯޓ ދެވޭނެ މެމްބަރ ންގެ ޞައް
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބީ މަާޤމ ތަކަށް ކ ރިމަތިލާ ފަރާްތތަކަށް 

 ދޫކ ރަން ވާނެއެވެ. 
އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށް ނަގާ ވޯޓ  އެއްވަރ  ވެއްޖެނަމަ އެމަޤާމަަކށް މީހަކ  އިންތިޚާބ  ކ ރަން 

 ކޮށް އިޢ ލާނ  ކ ރަން ވާެނއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ހ ޅ ވާލައި އެކަްނ ޢާއްމ 
)ހަތެއް(  7މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހ ޅ ވާލާ ފ ރ ޞަތަށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ މ އްދަތ  މަދ ވެގެން 

 ދ ވަހަށްވ ރެ ކ ޑަވެގެން ނ ވާނެެއވެ. 
އެސޯސިއޭޝަނ ން ބާއްވާ އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ ގެ މަސައްކަތް ކ ރިޔަށް ގެންދަންވާނީ 
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ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކ ރާ ކޮމިޓީއަކ ންނެވެ. މިފަދަ ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބ  އެކަމަށްޓަކައި އެގް )ޅ(
 )އެކެއް( ދ ވަސްކ ރިން އެކ ލަވާލަން ވާނެއެވެ.  1ފެށ މ ގެ މަދ ވެގެން 

 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހ ރިހާ ޖަލްސާތަކެއްގައިވެސް ދެކެވޭ ވާހަކަޔަކާއި އެވާހަކަތަކާއިގ ޅޭގޮތ ން  )ހ( .53 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން 

 ކ ރެވޭ ހ ރިހާ މ ޢާމަލާތެއްގެ ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ މަކީ ކޮންމެ މެންަބރ ންގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ތައް އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ހ ރިހާ ޙަރަކާތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްރ  )ށ(  
 ހިފެހެއްޓ މަކީ އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތްކ ރާ އެންމެހާ މ ވައްޒަފ ންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޚަބަރ  ފަތ ރާ 
ވަޞީލަްތތަކަށް 
 މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން 

ޚަބަރ  ފަރތ ރާ ވަޞީލަތްތަްއ ނ ވަތަ މީޑީއާއަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މ ގެ ބާރ  ލިބިެގންވަީނ  )ހ( .54
އެވެ. ޕްރެޒިޑެންޓްެންތނަމަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ށެވެ. ނ ވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓައެސޯސިއޭޝަންގެ 

ނޑައަޅާ ފަރާތެޕްރެޒިޑެންޓް ނ ވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ   ނ ވަތަ ފަރާތްތަކަށެވެ.އް ކަ
 ޕްރެޒިޑެންޓް ގޮތ ންގ ޅޭނަްށވެސް އެމީހެއްގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ޗެއަރޕާސަނ ންކޮމިޓީތަކ ގެ  )ށ(  

ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މީޑީއާއަށް މަޢ ލޫމާތ  ޕްރެޒިޑެންޓް ނ ވަތަ  ކަ
ކޮމިީޓގެ މެމްބަރެއް ކަމ ގައި ވިއަސް އެގްޒެކެޓިވްދެވިދާނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ  މީަހކަށް އެމީހަކީ 

 . ނ ވަތަ އެނޫން މީހެއް ކަމ ގައި ވިއަސް މީޑީއާއަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މ ގެ ބާރ  ލިބިގެނެއްނ ވެއެވެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހ އްދަނެިތ އެއްވެސް މެންބަރަކ  ޫނސްބަޔާނެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ނ(  

ފަރާތ ންދީފިނަަމ، އޭގެ ސަބަބ ން އެސޯސިއޭޝަންއަށް ގެއްލ މެއް ވިޔަސް އަދި ނ ވިއަސް 
 ކޮމިޓީއަށްއެގްޒެކެޓިވްއެމީހަކާމެދ  ޤަވާޢިދ ން ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ 

މެންބަރ ންނަށް މަނާ 
 ކަންތައް 

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދ ތަކާއި ޚިލާފްވާ ފަދަ ކަމެއް ކ ރ މަކީ  )ހ( .55
 މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހާ މެންބަރ ންގެ މައްޗަށް މަނާކެމެކެވެ. 

އިންތިޒާމްކ ރާ އެއްވެސް މ ބާރާތެއްގައިވެސް އަދި އެއްވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން  )ށ(  
މެޗެއްގައިވެސް އެއްވެސް މެންބަރެއް ބޭއަދަބީ ޢަމަލެއް އެއްެވސް ސިފައެއްގައި ހިންގައިގެން 

 ނ ވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަން 

ހިންގ މަށް ފައިސާ 
 ހޯދާނޭގޮތް

އެއްވެސް އެްއޗެއް ޤަބޫލ ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކ  ރިޝްވަތ ގެ ގޮތ ގައި  )ނ( .56
މިފަދަކަމެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ްނ ހިންގާ ނ ވަަތ 
އިންތިޒާމްކ ރާ ނ ވަތަ ހ އްދަދޭ އެއްވެސް މެޗެއްގައި އަދި މ ބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވ ން 

 ޝަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ދާއިމީގޮތ ން މަނާކ ރ މ ގެ އިޚ ތިޔާރ  އެސޯސިއޭ
    

ހިންގ މަށްޓަކައި 
ބޭނ ންވާ މާލީއެހީ 

 ހޯދާނެގޮތް

އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މަށްޓަކަިއ ތިރީގައިވާ އ ޞޫލ ން ފައިސާ ހޯދ މަކަށް މިޤަވާޢިދ ގެ އެއްވެސް   57
 މާއްދާއެއް ހ ރަހެއްނާޅައެވެ.

 ކ ޅިވަރާބެހޭ ޤައ މީ މަޖްލީހ ންދޭ ފައިސާގެ އެހީ. (1)
 ސްޕޮންސަރގެ ގޮތ ގައި ހޯދާ ފައިސާގެ އެހީ. (2)
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 އެސޯސިއޭޝަނާ އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ބޭރ ގެ ޖަމާޢަތްތަކ ން ިލބޭ ފައިސާގެ އެހީ. (3)

 މެމްބަރ ންގެ އަތ ން ނެގޭ ޗަންދާ.  (4)
އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ހިންގ މަށްޓަކައި ދ ވަހ ން ދ ވަަހށް ބޭނ ންވާ މާލީ އެހީހޯދަިއ  )ހ(  

ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ނަގާ  އެގްޒެކެޓިވްލޯންނެގ މ ގެ ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ  
ން ފައިސާ ނަާގނެ ކޮމިޓީންެނވެ. މިފަދައިއެގްޒެކެޓިވްއަޅާނީ ވަރެށް ަކނޑަމިންފައިސާއާއި ނަގާނެ 

ޢަދަދ  އަދި ޚަރަދ ކ ރާނެ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި އެސޯސިއޭޝަން ކ ރިއެރ ވ މަށް ޚަރަދ ކ ރާނެ 
ނޑައަޅާނީ   ކޮމިޓީއިންނެވެ. އެގްޒެކެޓިވްފައިސާގެ ޢަދަދ ވެސް ކަ

ެއއްޗެއް ރަހ ނެއް ނ ވަތަ ސެިކއ ރީޓެއް ބާއްވައިގެން ފައިސާ ، މިގޮތ ން ލޯނ  ނެގ މ ގައި )ށ(  
ނެގިދާނެއެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގައި ހ ރި އެސެޓް އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮޕަޓީ އެނަގާ ލޯނެއްގެ 

 ކޮމިޓީިއންނެވެ. އެގްޒެކެޓިވްރަހ ނެއްގެ ގޮތ ގައި ބަހައްޓާނެ ޮގތް ނިންމާނީ 
އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކ ގައިވާ ފައިސާއާއި މ ދަލ ގެ ޖ މްލައަގަށްވ ރެ ބޮޑ  ދަރަންޏެއް ނ ވަތަ  )ނ(  

ކޮމިޓީން ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، އެގްޒެކެޓިވްމާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ، އެސޯސިއޭޝަންގެ 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާންމ  ޖަލްސާގައި ފާސްކ ރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކ ން އެކަން ފާސްކ ރ މަށް ތާއީދ  

 ގެންނެވެ. ލިބި
މިގޮތ ން މެންބަރެއްގެ ނ ވަތަ ޮއފިސަރެއްގެ އެއްވެސް އަމިއްލަ މ ދަލެއް ރަހ ނ  ކ ރ މ ގެ ބާރ   )ރ(  

އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމ ގައި ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ައނބ ރާ ެދއްކ މ ގައި މެންބަރެއްގެ މ ދަލެްއ 
 ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެްނނެއް ނ ވެއެވެ. އެގްޒެކެޓިވްނެގ މ ގެ ބާރ  އެސޯސިއޭޝަންގެ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން ނަާގ ފައިސާއާއި ލޯނ  އެސޯސިއޭޝަންއަށް އަދާ ނ ކ ރެއްވިޖެނަމަ  )ބ(  
 އެފައިސާ އަނބ ރާ ދެއްކ މ ގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މ އައްސިސެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަންގެ 
މާލީކަންތައްތަކާއިބެހޭ 

އެކައ ންޓް 
 ޓ ންބެލެހެއް

)އެކެއް( ވަނަ ދ ވަހ ން  1އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ އަހަރަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރ ގެ ޖެނ އަރީމަހ ގެ  )ހ( .58
 ) އެއްތިރީސް ( ވަނަ ދ ވަހ ގެ ނިޔަލަށެވެ.  31ފެށިގެން ، ޑިސެމްބަރ މަހ ގެ 

 
 

ނޑައަޅާ  )ށ(  އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ބެހެއްޓ މަށްޓަކައި ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަ
ބޭންކެއްގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމ ގައި ބޭންކް އެކައ ންޓެއް ހ ޅ ވަންވާނެއެވެ. އަދި 

، ޕްރެޒިޑެންޓްއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމ ގައި ދޫކ ރާ ޗެކ ތަކ ގައި ސޮއިކ ރ މ ގެ ބާރ  ލިބިފައިވަނީ  

 އަދި ޓްރެޜަރަރއަށެވެ.  ޕްރެޒިޑެންޓްވައިސް
 
 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރ މަށް ދޫކ ރާ ޗެކ ތަކ ގައި ސޮއިކ ރާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ނ( 
 )ދޭއް( މީހ ންނެވެ.  3)ތިނެްއ( މީހ ންކ ެރ  2ޗެކ ތަކ ގައި ސޮއިކ ރ މ ގެ ބާރ  ލިބިފައިވާ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލ ން، މެންބަރ ން އަދި މ ވައްޒަފ ންގެ ޚަރަދ ތަކަށް ނ ވަތަ  )ރ( 
އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ގައި ބައިވެރިވާ މީހ ންނަށް ފައިސާ ދިނ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  
އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެެވ. ނަމަވެސް މިގޮތ ން ދެވޭ ފައިސާއެއްގެ މިންވަރާއި ދޭނެ 

ނޑައަޅާނީ ފަރާތް  ކޮމިޓީގެ ފަރާތ ންނެވެ.އެގްޒެކެޓިވްތައް ކަ
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އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 އަހަރީ ހިސާބް 

އެސޯސިއޭޝަން އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކ ރެވޭ ޚަރަދ ގެ ހިސާބާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ  )ހ( .59
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަލަހައްާޓނީ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ިހންގާކޮމިޓީން ކަ

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓްރެޜަރަރއެވެ. 
މްދަނީއާއި ޚަރަދ ގެ އަހަރީ އާއެސޯސިއޭޝަން އިން ކޮންމެ އަހަރަކ ވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ނ(  

ހިސާބ  ތައްޔާރ ކ ރަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ތައްޔާރ  ކޮށް ފާސްކ ރެވޭ އަހަރީ ހިސާބ ގައި 
، އެސޯސިއޭޝަންއަށް ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ  ޗަންދާގެ ގޮތ ގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި

ދަރަނި ، ޚަރަދ ވި މިންވަރާއި، އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ިލބިފައިވާ ަފއިސާގެ ޢަދަދާއި އާމްދަނީ އަދި 
 މ ދަލާއި ލޯންތަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބ ތައް އެކ ލެވޭ ލިޔ ންތައް އެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  )ރ(  
ތައްޔާރ ކ ރާ ތާރީޚަކ ން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ންަނށް ބެލޭޮގތަކަށް އެިހސާބ ތައް ، އޮފީހ ގައި
އަހަރ  ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަށް ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކ   5ފެށިގެން 

 އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެހިސާބ ތައް އެމެންބަރަކަށް ބެލޭނެ މަގ  ަތަނވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަން 

އެފިލެވިއޭޓް ވެފައިވާ 
 ޖަމާޢަތްތައް 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރާ ބެހޭ ޤައ މީ މަޖްލީސް. ދި (1  .61

(National Sports Council) 

 މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ.  (2

(National Olympic Committee) 
 ބައިނަލްއަޤ ވާމީ ފެތ މ ގެ ޖަމްޢިްއޔާ "ފީނާ" (3

(NatationFederation Internationale de) 
 އޭޝިއާގެ ޤައ މ ތަކ ގެ ފެތ މ ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ މައި ޖަމްޢިއްޔާ "އޭ. އޭ. އެސް. އެފް"  (4

(Asian Amateur Swimming Federations) 
ސައ ތ  އޭޝިއާގެ ޤައ މ ތަކ ގެ ފެތ މ ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ މައި ޖަމްޢިއްޔާ  (5

 "އެސް.އޭ.އެސް.އެފް" 

(South Asian Swimming Federations) 
ކޮމިޓީއާއި ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ލަފާއާއި އެގްޒެކެޓިވްއެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ހިންގ މ ގެ ހ ރިހާކަމެއް )ހ( .61 އިދާރީ ހިންގ ން 

 ސެކްރެޓަރީއެވެ. ޖެނެރަލްމަޝްވަރާގެމަތިން ބަލަހަްއޓައި އެކަންކަމ ގެ ފ ރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނީ 
ނޑައަޅައި  ޖެނެރަލްއެސޯސިއޭޝަންގެ  )ށ(   ސެކްރެޓަރީގެ އިތ ރ ން އިދާރީ އެހެނިހެން މ ވައްޒަފ ން ކަ

 ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ.އެގްޒެކެޓިވްޢައްޔަންކ ރާނީ 
    

އެސޯސިއޭޝަން 
 އ ވާލ ން

ކޮމިޓީން ޢާއްމ  ަޖލްސާއަކަށް އެގްޒެެކޓިވްއެސޯސިއޭޝަން އ ވާލަން ޖެހިްއޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން  )ހ( .62
ހ ށައަޅާ ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއްގެ )މިޖަލްސާގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރ ންގެ ގޮތ ަގއި 

ވާ ޖަލްސާއަކ ން( ޒިރ މެމްބަރ ން ޙާ (ތިންބައިކ ޅަ ދެބައި)2/3ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެމްބަރ ންގެ 
އެކަން ަޤރާރެއް ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ގެން ޚާއްޞަައޣ ލަބިއްޔަތ  ިލބި (ތިންބައިކ ޅަ ެދބައި) 2/3
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ކަމާއިބެހޭމިނިސްޓްރީއަށް އެފަރާތ ން ހ ށައަޅާ ސަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މ އައްސި 
 ހ ށައަޅައިގެންނެވެ. 

ނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މ އައްސިސް އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލަން ބޭނ ންވެއްޖެ )ށ(  
)ހ(ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތީން ޢަމަލ ކޮށް އެސޯސިއޭޝަން  ޢާއްމ  ޖަލްސާއަކަށް ހ ށަހަޅާ މިމާއްދާގެ

 އ ވާލެވިދާނެއެވެ.
މިއެސޯސިއޭޝަން އ ވާލ މަށް ކަނޑައަޅާ ޢާއްމ  ޖަލްސާގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދަލާއި މެދ   )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ވާގޮތ ގެ މަިތން ކ ރިއަށް ގެންދާނެގޮތެއް  6މިޤަވާޢިދ ގެ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

ވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ޤަ
 ގެނައ ން.

ކޮމިޓީާއ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަިތން ނ ވަތަ އެގްޒެކެޓިވްމިޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭީނ   .63
ކޮމިޓީން އެގްޒެކެޓިވްމަޝްވަރާ ކ ރ މަށްފަހ  ެގނެވޭ އިޞްލާހެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ކޮމިޓީއިން ފާްސ ކ ރ މަށް ފަހ  އެއިޞްލާހެްއ ހިންގާއް ޙެފާސްކޮށްގެންނެވެ. މިފަދަ އިްޞލާ
ފާސްކ ރެވޭ ފަހ ން ބޭއްވޭ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރ ންނަށް ޢާއްމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
އަދި މިގެނެވ ނ  އިޞްލާހާއެކ  އަސާސީ ޤަވާޢިދ  ފާސްކ ރ މަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މ އައްސިސް 

 ހ ށައަޅާ މިޤަވާޢިދ  ފާސްކ ރަންވާނެއެވެ. މެދ ވެރިކޮށް ކަމާއިބެހޭ މިނިސްްޓރީއަށް
މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ )ތިނެއް(  2ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ފ ރަތަމަ  )ހ( .64 އަހަރީ ރިޕޯރޓް

 ރިޕޯރޓް ތައްޔާރ ކޮށް އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށައަޅާ ފާސްކ ރަންވަނެއެވެ. 

މިގޮތ ން ތައްޔާރ ކ ރާ އަހަރީ ރިޕޯރޓ ގައި އެއަހަރ  އެސޯސިއޭޝަން ހިނގިގޮތާއި  )ށ(  
 އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެރިޕޯރޓ ގައި ހިމެނިފައި ހ ންނަންވާނެއެވެ. 

ތަރ ޖަމާކ ރ މާއި 
 މާނަކ ރ ން

އެހެން ގޮތަކަށް ލިޔެފައިނ ވާނަަމ ތިރީގައި އެވަނީ މިޤަވާޢިދ ގައި ބޭނ ން ކ ރެވިފައިވާ ބަސްބަހ ެގ  )ހ( .65
 މާނައެވެ. 

" ވާދަވެރި ފެތ ންތެރިން" އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެ މީލާދީ  )ށ(  
އަހަރެއްގެތެރޭގައި ބާއްވާ މ ބާރާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވާފަރާތްތަކަްށ " ވާދަވެރި ފެތ ންތެރިންނޭ" 

 ކިޔޭނެއެވެ. 
ންޑް ވޯޓަރސްޕޯޓްސް "އެސޯސިއޭޝަން" މިނަން ނިސްބަތް ކ ރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެ )ނ(  

 އެސޯސިއޭޝަނަށެވެ.
 FINA(Federation Internationale de Natation)"ފީނާ"  )ރ(  

މާނައަކީ ފެޑަރޭޝަން އިންޓަރޭނޝަނަލް ޑި ނެޓޭޝަން އެވެ. މިއީ ބައިނަލް އަޤ ވާމީ ފެތ މ ގެ 
 ހ ރިހާ ކަމެއް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއެވެ. 

( ނިސްަބތް ކ ރެވެނީ National Olympic Committee) NOC "އެން. އޯ. ސީ"  )ބ(  
 މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށެވެ. 

( ނިސްބަތް Asian Amateur Swimming Federations)AASF"އޭ. އޭ. އެސް. އެފް"  )ޅ(  
 ކ ރެވިފައިވަނީ އޭޝިއަން އެމެޗ އަރ ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަނަށެވެ.
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SASF (South Asian Swimming Federation ) "އެސް. އޭ. އެސް. އެފް"  )ކ(  
 ނިސްބަތް ކ ރެވިފައިވަނީ ސައ ތ  އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަނަށެވެ.

"މެމްބަރ ން" ނިސްބަތް ކ ރެވެނީ އެކްސް އޮފިޝިއޯ މެމްބަރ ން، ދާއިމީ މެމްބަރ ން ވަގ ތީ  )އ(  
 މެމްބަރ ން އަދި ޝަރަފްވެރި މެމްބަރ ންނަށެވެ. 

ނިސްބަްތވަނީ ފެނ ގެ ކ ޅިވަރ ތައްކަމަްށވާ ސްވިމިން، ސިންކްރޮނައިޒް  "ކ ލަބް ޖަމްޢިއްޔާ" )ވ(  
ސްވިމިން، ވޯޓަރ ޕޯލޯ އަިދ ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ގެ ަޙރަކާތްތަކ ގައި ވާދަވެރިގޮތެއްގައި 
ބައިވެރިވ މަށް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓް 

 ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަާމޢަތް ފަދަ ތަންަތނަށެވެ.  ވެފައިވާ ކ ލަބް، 
"ފެތ މާއި މޫދ ގެ ކ ޅިވަރ " ނިސްބަތް ކ ރެވެނީ ހ ރިހާ ބާވަެތއްގެ ފެނ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކަށެވެ.  )މ(  

މީގެތެރޭގައި އާދައިގެ ފެތ ްނ، ާވދަވެރި ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިންގ، ވޯޓަރ ޕޯލޯ، އަިދ 
 ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ހިމެނެއެވެ. 

( މިނަން SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES) SAM" ސޭމް"  )ފ(  
 ނިސްބަތް ކ ރެވެނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއެޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރަމްޒީ އަކ ރ  ތަކަށެވެ.
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