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ޝން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭ ަ

ފ
ރ ް
ތަޢާ ަ

( .1ހ)

މިޤަވާޢިދަކީ ،ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންއޮފް މޯލްޑިވްސް ނވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތމގެ
ނ ފަތަން ދަސްކރމާއި،ފެތމގެ
ކޅިވަރތަކގެ ޤައމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދެވެ .މިހެންކަމ ް
މ
ކޅިވަރތައް ކަމގައިވާ ފެތން ،އޯޕަން ވޯޓަރ ފެތން ،ސިންކްރޮނައިޒް ފެތން ،ޕްލެޓްފޯ ް
ޑައިވިންގ އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯގެ (މީގެފަހން "ފެތމގެ ކޅިވަރތައް" މިނަމގައި ބޭނންކރާ)
އސޯސިއޭޝަނންނެވެ.
ހރިހާ ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މި ެ

(ށ)

ސްވިމިންގ

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

އަކީ

ޤާނޫނ

1/3002

ނަމްބަރ

ނގާ ޤަވާޢިދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ އެއްގޮތްވާގޮތގެމަތިން ،މިހި ް
(ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނ) އާ ި
ކަންތައްތައް ހިންގމާއި ،ދަޢވާކރމާއި ،ދަޢވާ ލިބިގަތމާއި ،އފލޭ މދަލާއި ނއފލޭ މދާ،
ނ ހޯދމާއި ،ލިބިގަތމާއި ،ދެމިގެންވާ ގޮތަށް މދާ ލިބިގަތމާއި،
ޤާނޫނ ހއްދަކރާ ގޮތގެމަތި ް
ލ
ނ އފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ އަމިއް ަ
މިކަންކަމގެ ޙައްޤ އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރންނާއި ވަކި ް
ޝަޚޞެކެވެ.

(ނ)

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މއައްސިސަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޅިވަރާބެހޭ ޤައމީ
މަޖްލީހެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެއެސޯސިއޭޝަންގެ

ޢާއްމ

އެގްޒެކެޓިވް
ޖަލްސާ

ކޮމިޓީއެއް

ބާއްވައި،

އފެދިފައި

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނވާ

ޙާލަތގައި،

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީ

ދން،
އައްޔަންކރމާއި އިންތިޚާބކރމާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެކލަވާލެވެން ެ
ނމާ އފލާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކގައި މަސްއޫލވެ ،ޒި ް
ށފަހ ،އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހައި
މއައްސިސެވެ .މިގޮތން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ޢައްޔަންވމަ ް
ނމާ އފލާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ
ނ މަސްއޫލވެ ޒި ް
ވ ގޮތގެމަތި ް
ކަންތައްތަކގައި މިޤަވާޢިދގައި ާ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންނެވެ.

ނަން

ލޔާނަމަ
 .2މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމަކީ "ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް"އެވެ .ދިވެހިބަހން ި
ލިޔާނީ " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތމގެ ކޅިވަރތަކގެ ޤައމީ ޖަމްޢިއްޔާ " އެވެ.

އިދާރާ

.3

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ގ ކޅިވަރތައް ކރިއެރވމގެ މަސައްކަތގައި ޢަޒމާއެކ ކރިޔަށް]
[ .4ފަތަން ދަސްކޮށްދިނމާއިފެތމ ެ

މޮޓޯ
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ހރާއްޖޭގެ ކޅިވަރގެ ޤައމީ މަޖިލިސް]
މިއެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ އިދާރާއަކީ [ދިވެ ި
ނވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޅިވަރގެ ޤައމީ މަޖިލިހން ކަނޑައަޅާތަކެވެ.

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
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މަޤްޞަދ

( .5ހ)
(ށ)

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތން މިއަސާސީ ޤަވާޢިދގައި ބަޔާން ކރެވިފައިވާ މަޤްޞަދތައް ޙާޞިލް
ކރމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކރަންވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކަންކޮޅތަކަކގައި

އެންމެހާ

ފެތމގެ

ކޅިވަރތައްކަމގައިވާ

ފަތަން

ޒ ފެތން ،ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ
ނ ވޯޓަރ ފެތން ،ސިންކްރޮނައި ް
ދަސްކޮށްދިނމާއި ،ފެތން ،އޯޕަ ް
ޤކޮށް ކރިއެރވން.
އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯގެ ކޅިވަރތައްއާލާކޮށް ،ފޅާކޮށް އިތރަށް ތަރައް ީ

(ނ)

ތތައް ބާއްވައި އެހެންފަރާތްތަކން
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅތަކގައި ފެތމގެ ކޅިވަރތަކން މބާރާ ް
އިންތިޒާމް ކރާ މބާރާތްތައް ރާވައި ހިންގމަށް ބާރއަޅައި އެހީތެރިވެދީ ،ފެތމގެ ކޅިވަރ
ށދީ އެކަންތައް ހިންގާނެ ގޮތްތައް
ތރިންބައިވެރިވެވމަށް މަގފަހިކޮ ް
މބާރާތްތަކގައި ވީހާގިނަކޅން ެ
ރާވައި ތަންފީޛް ކރން.

(ރ)
(ބ)

އެސޯސިއޭޝަނން ބާއްވާ ފެތމގެ ކޅިވަރތަކގެ މބާރާތްތަކގައި ބައިވެރިންގެ މެދގައި ޖިންސީ
އަދި ނކޅެދންތެރިކަމގެ ތަފާތ ކރމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކރން.
ގ އެންމެފަހގެ މަޢލޫމާތ ހޯދައި
ފެތމގެ ކޅިވަރތަކގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދތަކ ެ
ތކަށް އަންގައި އޮޅންފިލވައިދީ
ނށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތް ަ
ދިރާސާކޮށް ކޅންތެރިންނަށާއި އޮފިޝަލން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފނވާ ގޮތގެ މަތިން ފެތމގެ ކޅިވަރތަކގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޤަވާޢިދތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ތަޢާރަފްކޮށް،

ރާއްޖޭގައި

ފެތމގެ

ބޭއްވޭ

ކޅިވަރތަކގެ

ތންފީޛްކރން.
ނލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދތައް ަ
މބާރާތްތަކގައި ބައި ަ

(ޅ)

ލ
ތމްރީނ ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަ ް
ފެތމގެ ކޅިވަރތަކގައި ބައިވެރިވާ އައ ފެތންތެރިންނާއިަ ،
ދ
ލބިފައިވާ ހނަރ އިތރަށް ހަރދަނާ ކރމަށް ހިތްވަރދިނމާއި ،ޤައމީ އަ ި
ނނަށް ި
ފެތންތެރި ް
ތތަކގައި ވާދަކރމގެ ފރޞަތ ހޯދައިދިނމަށް މަސައްކަތް ކރން.
ބައިނަލް އަޤވާމީ މބާރާ ް

(ކ)

ރާއްޖޭގެ

އެކިކަންކޮޅތަކގައި

ބާއްވާ

ފެތމގެ

ކޅިވަރތަކގެ

ޤަވާޢިދތައް

އެކލަވާލައި،

އ ޚިލާފވާ ފަރާތްތަކާއިމެދ ފިޔަވަޅ
ފޛް ކރމާއި ،އެޤަވާޢިދތަކާ ި
ނ ީ
އ ތަ ް
ޝާއިޢކޮށް އެޤަވާޢިދތަ ް
އަޅާނެގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ އެކަންތައްތައް ތަންފީޛް ކރން.

(އ)
(ވ)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މބާރާތްތަކގައި ބައިވެރިވެ ،ރަނގަޅ ނަތީޖާ ހޯދައި،
މިކޅިވަރތަކން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނމަށް މަސައްކަތް ކރން.
ފެތމގެ

ކޅިވަރތަކގެ

ރތްތަކާއި
މބާ ާ

ޗެމްޕިއަންޝިޕްތައް

ރޭވމގައި،

"މަސްތވާތަކެތިން

މށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅމާއި ،އެމަޤްޞަދ ޙާޞިލްކރމަށް
އެކަހެރި" މބާރާތްތަކަކަށް ހެދ ަ
ބޭނންވާ އިތރ ޤަވާޢިދތައް ހެދމާއި އެޤަވާޢިދތައް ތަންފީޛް ކރން.

(މ)
) ( 2 / 31

ތންދިން
އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދތަށް ޙާޞިލްކރމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ަ
އެންމެ ފޅާދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ ،ފެތމގެ ކޅިވަރތައް ކރިއަރވައި ،އަދި ހިންގާ ޤައމީ
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
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ގއި
ދ ކަންތައްތަކ ަ
ގ ކޅިވަރަށް މަގފަހިކޮށް ޭ
އޤްވާމީ ފެޑަރޭޝަންތަކާއެކ ފެތމ ެ
އަދި ބައިނަލް ަ
ގޅން ބަދަހިކޮށް މިދާއިރާގައި އިސްނަގައި އެކަންތައްތައް ތަންފީޒްކރން.

(ފ)
(ދ)

ފެތމގެ

ކޅިވަރތައް

ކރިއެރވމަށް

ކޮމަރޝަލް ކަންތައްތައް

ކރެވިދާނެ

އިތރކރމަށް

މަސައްކަތް ކރން.
ބަޔާން

މަޤްޞަދތަކގެ

ކރެވނ

އިތރން

ބަޔާންކރެވިދިޔަ

މިމާއްދާގައި

ކަންތަކގެ

ލަނޑދަނޑިތައް ޙާޞިލްކރމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނނާއި ޤަވާއިދ ހއްދަކރާ ގޮތގެމަތިން
ޙަރަކާތްތައް ހިންގން.

(ތ)

ނނަ
ބންހ ް
ފެތމގެ ކޅިވަރތައް ކރިއަރވައި ތަރައްޤީކރމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރން ލި ެ
އެހީތައް

ކރިއެރވޭނެ

ހޯދައި

އިތރ

ވަޞީލަތްތައް

ކރމާއި

ތަނަވަސް

މިކޅިވަރތައް

ކރިއެރވމަށްޓަކައި ސަރކާރާއި ގޅިގެން މަސައްކަތް ކރން.

(ލ)

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނމގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ލައިފް ސޭވިންގ އަދި ރެސްކިއޫ ޕްރޮގްރާމތައް މޅި
ށ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނމގެ މހިއްމކަން ވިސްނައިދީ ހޭލންތެރި
ރާއްޖޭގައި ހިންގައި ދިވެހިންނަ ް
ކރމަށް ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމތައް ރާވައި ހިންގން .އަދި އެކަމަށް ބޭނންވާ އެންމެހައި
ޤަވާޢިދތައް އެކލަވާލައި އެފަދަ ޤަވާޢިދތައް ތަންފީޒ ކރން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ
މދަލާއި ފައިސާއާއި

.6

(ހ)

އެސެޓްތައް

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެންމެހާ

މިލްކިއްޔާތެކެވެ.އެސޯސިއޭޝަންގެ

މދަލާއި

ފައިސާއާއި

މއައްސިސާއި

އެސެޓްތަކަކީ

ހިންގާކޮމިޓީގެ

އެސޯސިއޭޝަނގެ

ނ
ހނިހެ ް
މެންބަރންނާއި ،އެ ެ

ނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލްކވެރިކަމގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް
މެންބަރން ަ
ލިބިގެން ނވެއެވެ.

(ށ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އާމްދަނީއާއި މދަލާއި ފައިސާއަކީ އެއްވެސްޙާލަތެއްގައި އެސޯސިއޭޝްންގެ
މއައްސިސާއި

މެންބަރންނާއި

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރންގެ މެދގައި

އޗެއް ނޫނެވެ.
ވތަ ވާރތަވާނެ އެ ް
ބަހާލެވޭނެ ނ ަ

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަން

އވާލެވޭ

ޙާލަތެއް

މެދވެރިވެއްޖެ

ނަމަ

އސޯސިއޭޝަންގެ
ެ

ދަރަނިތަކާއި

ޒިންމާތައް އަދާކރމަށްފަހ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކިއްޔާތގައި އެއްވެސް މދަލެއް ނވަތަ
ވތަ ފައިސާއެއްގެ މިލްކވެރިކަން
ފައިސާއެއް ނވަތަ އެސެޓެއް ހރިނަމަ ،އެމދަލެއް ނ ަ
ށ
ޖމްޢިއްޔާއަކަށް ނވަތަ ސަރކާރ ޤަބޫލކރާ ޚައިރާތ ފަންޑަކަ ް
ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކރާ ަ
ތށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މދާ ދެވޭ ޚައިރާތ ފަންޑ ނވަތަ
ގ ަ
ބަދަލ ކރަންވާނެއެވެ .މި ޮ
ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކރާ ޖަމާޢަތް ކަނޑައަޅާނީ އެސޯސިއޭޝަން އވާލމަށް ބާއްވާ
ޢާއްމޖަލްސާގައި ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން ޢައްޔަން ކރެވޭ ފަރާތަކަށެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ
އަމާޒ

) ( 3 / 31

.7

ނވާ މީހން ތަމްރީނކޮށް ،މިކޅިވަރަކީ
ށބޭނ ް
ފެތމގެ ކޅިވަރތައްކރިއަރވައި ،ތަރައްޤީކޮށް،މިކޅިވަރަ ް
ދިވެހިންގެ މެދގައި

ރކާތްތެރިވެ ކޅޭ ކޅިވަރަކަށް ހަދައި،
ގނަ ބަޔަކ ޙަ ަ
ލބިި ،
ރހމާއި ލޯބި ި
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
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މިކޅިވަރން ކރިޔަށް ދެވެންހރި ފރޞަތތައް ވީހާ ގިނަބަޔަކަށް ހޯދައިދީ ،ދިވެހި ޒވާނންނާއި ދިވެހި
ޖީލަށް އެންމެ ފައިދާހރި ކޅިވަރތަކަކީ މިކޅިވަރ ކަމގައިހެދން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ

.8

އެސޯސިއޭޝަންގެ

.9

އެސޯސިއޭޝަންގެ

.11

އެސޯސިއޭޝަންގެ

 .11މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ރަސްމީ ކލައަކީ ނޫ ކލައެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ

މމްބަރންނެވެ .އެއީ:
 .12އެސޯސިއޭޝަންގައި ހިމެނިގެންވާނީ  ( 4ހަތަރެއް ) ބާވަތގެ ެ

ތަޞައްވރ

ރާއްޖޭގައި ފެތމގެ ކޅިވަރތައް ދިރވައި އާލާކޮށް ،ފެތމގެ ކޅިވަރތަކަށް ދިވެހިން ޝައޤވެރިކރވައި
ޤައމީ އަދި ބައިނަލް އަޤވާމީ ފެންވަރގައި މިދާއިރާގައި ވާދަކޮށް ފެތމގެ ކޅިވަރތަކން ޤައމަށް ރީތި
ނަމާއި ޝަރަފް ހޯދައިދިނން.

ދިދަ

S
A
M

ލޯގޯ

ލ
ކ ަ

މެންބަރންގެ

( )1އެކްސް-އޮފިޝިއޯ މެމްބަރން.

ގިންތިތައް.

( )3ފރިހަމަ މެމްބަރން.
( )2ވަގތީ މެމްބަރން.
( )4ޝަރަފްވެރި މެމްބަރން.
އެކްސް-އޮފިޝޯ
މެންބަރންހެ

) ( 4 / 31

( .13ހ)

އސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
އެކްސްއޮފިޝިއޯ މެންބަރންނަކީ އާންމމެންބަރންގެ ފަރާތން ެ
ކށް އިންތިޚާބްކރާ މެންބަރންނެވެ.
ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަޤާމްތަ ަ
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
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ޕްރެޒިޑެންޓް



ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް



ޓްރެޜަރަރ


(ށ)
(ނ)

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ތާޢީދާއެކ ޕްރެޒިޑެންޓްޢައްޔަނކރާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އެވެ.

ނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާ އާއި ޚާއްޞަ ޢާއްމ
ނ ަ
އެކްސް -އޮފިޝިއޯ މެންބަރ ް
ޖަލްސާއާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރިވމގެ ޙައްޤ ލިބިގެން ވެއެވެ.
އެކްސް-

އޮފިޝިއޯ

މެންބަރންގެ

ތެރެއިން

ޖނެރަލް
ެ

ސެކްރެޓަރީ

ފިޔަވައި

ނ
އެހެނިހެ ް

ނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާ އާއި ޚާއްޞަ ޢާއްމ ޖަލްސާއާއި ހިންގާ
މެންބަރން ަ
ނ ވެއެވެ .މިޖަލްސާ ތަކގައި
ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްދިނމގެ ޙައްޤ ލިބިގެ ް
ބރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ( 1އެކެއް)
ވޯޓްދިނމގެ ޙައްޤ ލިބިގެންވާ ކޮންމެ އެކްސް-އޮފިޝިއޯ މެމް ަ
ވޯޓެވެ.

ފރިހަމަ މެންބަރން

 .14ފރިހަމަ މެމްބަރންނަށް ވެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
ގ ވާދަވެރި ފެތންތެރިން .ވޯޓަރ ޕޯލޯ ކޅންތެރިން،
މތީ ެ
( )1މީލާދީގޮތން  11އަހަރން ަ
ސިންކްރޮނައިޒް

ފެތންތެރިން،

ޕްލެޓްފޯމް

ޑައިވިންގ

ހދާ
ަ

ނ
ފަރާތްތަކގެތެރެއި ް

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރކަމަށް އެދި ފޯމ ހށަހަޅައި މެމްބަރކަންދޭން އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީން ނިންމާ ފަރާތްތައް .ނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަނން ބާއްވާ ޢާއްމ އަދި ޚާއްޞަ
ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓލމާއި ،އިންތިޚާބތަކގައި ވޯޓލމގެ ޙައްޤ ލިބިދެވޭނީ
އހަރގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަނން ބާއްވާ މބާރާތެއްގައި
ނދާ ަ
ފާއިތވި އަހަރާއި ހިނގަމ ް
ނނަށް.
ވާދަކޮށްފައިވާ އެތލީޓ ް
( )3އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ،ސްވިމިންގ ،ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިންގ،
ފ
ރކްޓަރން ،ޓްރެއިން އޮ ް
ވޯޓަރޕޯލޯ ،ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ކޯޗން .ޓީޗަރން ،އިންސްޓް ަ
ޓްރެއިނާރސްގެތެރެއިން

އެސޯސިއޭޝަންގެ

މެމްބަރކަމަށް

އެދި

ފޯމ

ހށަހަޅައި

މވެސް އެސޯސިއޭޝަނން
ނންމާ ފަރާތްތައް .ނަ ަ
ކމިޓީން ި
މެމްބަރކަންދޭން އެގްޒެކެޓިވް ޮ
އ
ބާއްވާ ޢާއްމ އަދި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓލމާއި ،އިންތިޚާބތަކގަ ި
ވޯޓލމގެ

ޙައްޤ

ނ
ލިބިދެވޭ ީ

ފާއިތވި

އަހަރާއި

ހިނގަމންދާ

އަހަރގެ

ތެރޭގައި

އެސޯސިއޭޝަނން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޙަރަކާތެއްގައި
ތރިވާ ފަރާތްތަކަށް.
ބައިވެރިވި ޢަމަލީގޮތން ޙަރަކާތް ެ
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ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ،

( )2އެސޯސިއޭޝަންގައި

ސްވިމިންގ،

ސިންކްރޮނައިޒްސްވިމިންގ،

ގ
ފޝަލން ،ރެފްރީން ،ލައިފްގާޑން ެ
ވޯޓަރޕޯލޯ ،ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ޓެކްނިކަލް އޮ ި
ނ
ށހަޅައި މެމްބަރކަންދޭ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރކަމަށް އެދި ފޯމ ހ ަ

ތެރެއިން

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމާ ފަރާތްތައް .ނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަނން ބާއްވާ ޢާއްމ އަދި
ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓލމާއި ،އިންތިޚާބތަކގައި ވޯޓލމގެ ޙައްޤ
އސޯސިއޭޝަނން ރާވައި
ލިބިދެވޭނީ ފާއިތވި އަހަރާއި ހިނގަމންދާ އަހަރގެ ތެރޭގައި ެ
ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ޢަމަލީގޮތން
ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް.
( )4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކގެމަތިން އފައްދާފައިވާ ކލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް
ތަކގެތެރެއިން

އެސޯސިއޭޝަނން

ޖަމާޢަތްތަކގެތެރެއިން

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ހިންގާ

ޙަރަކާތްތަކގައި

މެމްބަރކަމަށް

ތަމްސީލކރާ،

އެދި

ހށަހަޅައި

ފޯމ

މވެސް އެސޯސިއޭޝަނން
ނންމާ ފަރާތްތައް .ނަ ަ
ކމިޓީން ި
މެމްބަރކަންދޭން އެގްޒެކެޓިވް ޮ
އ
ބާއްވާ ޢާއްމ އަދި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓލމާއި ،އިންތިޚާބތަކގަ ި
ވޯޓލމގެ

ނ
ލިބިދެވޭ ީ

ޙައްޤ

ފާއިތވި

އަހަރާއި

ހިނގަމންދާ

އަހަރގެ

ތެރޭގައި

އެސޯސިއޭޝަނން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ޙަރަކާތެއްގައި
ތރިވާ ފަރާތްތަކަށް.
ބައިވެރިވި ޢަމަލީގޮތން ޙަރަކާތް ެ
މ
މމްބަރެއްގެ ގޮތގައި ދެ ި
ނތީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރަކަށް ދާއިމީ ެ
( )5ފރިހަމަ މެމްބަރންގެ ގި ް
ހރެވޭނީ ކޮންމެ އަހަރަކަށް މެމްބަރޝިޕްފީ ދައްކައި އަހަރގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަނން
ހިންގާ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ޢަމަލީ ގޮތން ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ފރިހަމަ
މެންބަރންނަށް
ލިބިގެންވާ ޙައްޤތައް

( .15ހ)
(ށ)

ނވާ ޙައްޤތައް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފރިހަމަ މެންބަރންނަށް ތިރީގައި ބަޔާންވެ ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާއާއި

ޚާއްޞަ ޢާއްމ

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވމގެ

ޙައްޤ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕްއޮތް ކޮންމެ ފރިހަމަ މެމްބަރަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

(ނ)

ސ ޖަލްސާތަކގައި ދެވޭނީ ( 1އެކެއް)ވޯޓެވެ.
ކޮންމެ ފރިހަމަ މެންބަރަކަށްވެ ް

(ރ)

ފރިހަމަ މެމްބަރެއްގެ ގޮތގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ ކޮންމެ ކްލަބް،
އފަދަ ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ ،އަދި
މސީލްކރާނެ ޢާންމ ފަރދަކ ެ
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކން ތަ ް
ޖަމާޢަތެއްގެ

މެންބަރންގެ

ބައިވެރިވިމަށް މަދވެގެން 3

ތެރެއިންހޮވަންވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ޖަލްސާއެއްގައި

(ދޭއް) ދވަސްކރިން އެފަދަ އާންމ ފަރދެއްގެ ނަމާއި ،އޭނާގެ

އ
ވަނަވަރތައް އެސޯސިއޭޝަނަށް ފޮނވަންވާނެއެވެ .މިގޮތން ހަމަޖެއްސޭ މަންދޫބަށް ބަދަލެ ް
ގެނެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ލިޔމަކން އެސޯސިއޭޝަންއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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(ބ)

ށ
ނ ކޮމިޓީތަކަ ް
ނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށާއި އެހެނިހެ ް
ފރިހަމަ މެންބަރން ަ
އިންތިޚާބ ކރެވޭ މެންބަރކަމަށް ކރިމަތިލމގެ ޙައްޤ ލިބިގެންވެއެވެ .އެސޯސިއޭޝަންގައި
ރަޖިސްޓްރީ

ކރެވިފައިވާ

ކޮންމެ

ކްލަބް،

ޖަމްޢިއްޔާ

މޢަތްތަކން
ޖަ ާ

ހންގާ
ި

ށ
ކޮމިޓީއަ ް

އިންތިޚާބކރެވޭ މަޤާމަށް ކރިމަތިލާނީ ،އެކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކގެ މެންބަރގެ ތެރެއިން
ޢައްޔަންކރާ ( 1އެކެއް) މެމްބަރެކެވެ.
ވަގތީ މެންބަރން

 .16ވަގތީ މެމްބަރންނަށް ވެވޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކގެ މަތިން އފައްދާފައިވާ ،ފެތމގެ
އ
ކޅިވަރތައް ކޅމަށާއި މިކޅިވަރތަކގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤޞަދތަ ް
ތ
ށ ވަގ ީ
ތރެއިން ހަމައެކަނި މބާރާތްތަކަ ް
ޙާޞިލްކރމަށް އެހީވެދޭ ،ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކގެ ެ
ނ ( 11އަށާރަ) އަހަރ ނފރޭ ވާދަވެރި
މެމްބަރޝިޕް ހޯދާ ކލަބް ،ޖަމްއިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކާއި ،މީލާދީގޮތ ް
ނތެރިންނާއި ،ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ހަދާ
ނނާއި،ސިންކްރޮނައިޒްފެތންތެރިންނާއި ،ވޯޓަރޕޯލޯ ކޅ ް
ފެތންތެރި ް
ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވަގތީ މެންބަރންގެ
ޙައްޤ

( .17ހ)
(ށ)

ނ ޙައްޤތައް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނނަށް އެސޯސިއޭޝަނނގައި ތިރީގައިވާ އޞޫލ ް
ވަގތީމެންބަރ ް
އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާއާއި ޚާއްޞަ އާއްމ ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރިވމގެ ޙައްޤ ވަގތީ
ލބިގެންވެއެވެ.
މެމްބަރންނަށް ި
ނ ނވެއެވެ.
( )1ވަގތީ މެމްބަރންނަށް ޖަލްސާތަކގައި ވޯޓ ދިނމގެ ޙައްޤލިބިގެ ް
ޓގެ އިންތިޚާބަށް ކރިމަތިލމގެ ޙައްޤ ލިބިގެނެއްނވެއެވެ.
( )3ވަގތީ މެމްބަރަކަށް ހިންގާ ކޮމެ ީ

ވރި
ޝަރަފް ެ
މެންބަރން

 .18ޝަރަފްވެރި މެމްބަރންނަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތން ދަޢވަތ
އެރވޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޅިވަރ ތަރައްޤީކރމަށާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤޞަދތައް ޙާޞިލް ކރމަށް
ވ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރކާރގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ
އެހީތެރިވެދިނމަށް ޝައޤވެރި ާ
ޢއްޔާތަކާއި ކންފނިތަކެވެ.
ކރެވިފައިވާ ކލަބް ނވަތަ ޖަމް ި

ވރި
ޝަރަފް ެ
މެންބަރންގެ

( .19ހ)

ޙައްޤތައް

(ށ)
(ނ)
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ނ
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރވމަށް ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދަޢވަތެއް ލިޔމަކ ް
ނބަރަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރެއްނވެވޭނެއެވެ.
ލިބިގެންމެނވީ ޝަރަފްވެރި މެ ް
ޝަރަފްވެރި މެމްބަރންނަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓެއް ނދެވޭނެއެވެ.
އންތިޚާބަށް
ޝަރަފްވެރި މެމްބަރަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ި

ގ ޙައްޤ
ކރިމަތިލމ ެ

ލިބިގެނެއްނވެއެވެ.

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
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since 1983

www.swimming.org.mv

މެންބަރަކަށް ވމާއި
މެންބަރކަމން
ވަކިވން.

( .21ހ)
(ށ)

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށްވާންއެދޭ މީހން ނވަތަ ޖަމާޢަތްތަކން ނވަތަ އެހެންވެސް
ޔންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލ ކރަންވާނެއެވެ.
ފަރާތްތަކން މިމާއްދާތަކގައި ބަ ާ
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރކަމަށް އެދޭ ފޯމް ފރިހަމަކޮށް ސޮއިކރމަށްފަހ އެސޯސިއޭޝަންގެ
އިދާރާއަށް ހށަހެޅން .މިގޮތން ހށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޢމރން ( 11އަށާރަ)އަހަރ ފރިހަމަވެފައިނވާ
ތ
ކއްޖެއްނަމަ ،މެމްބަރަކަށްވާން އެދި ހށަހަޅާއިރ އެކއްޖެއްގެ މަންމަ ނވަތަ ބައްޕަ ނވަ ަ
ބެލެނިވެރިޔަކ އެކއްޖަކ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ވމާއިމެދ އިޢތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް
ލިޔެ ފޯމގައި ސޮއިކރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ގ ކޮމެޓީއަށް
ދ ފޯމްތައް ،ހިން ާ
މށްއެ ޭ
އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރާއަށް ހށަހަޅާފައިވާ މެންބަރކަ ަ
ނ
ށ ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކ ް
މންބަރކަމަ ް
މ ގޮތެއްގެ މަތިން ެ
ހށަހެޅމން ،އެކޮމިޓީން ނިން ާ
ނ
ރތްތަކަށް މެންބަރކަންދެވޭނެއެވެ .މިގޮތ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރކަމގެ ޝަރޠ ހަމަވާ ފަ ާ
މެންބަރކަން

ޤވާޢިދގައިވާ
މި ަ

ދިނމން

ގޮތގެމަތިން

މންބަރން
ެ

އެސޯސިއޭޝަންގައި

ނއެވެ.
ރަޖިސްޓްރީ ކރމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ޗަންދާ ދައްކަންޖެހޭ ެ

(ރ)

ވަކިފަރާތަކަށް މެންބަރކަން ނދިނމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމަވައިފިނަމަ އެކަމގެ ސަބަބ
މެންބަރކަމަށް އެދި ހށަހެޅި ފަރާތަށް ވީއެންމެ އަވަސްގޮތެއްގައި ލިއމަކން އަންގަން ވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް

ޝަރޠހަމަވާ

ހރިހާ

އެންމެންނަށްވެސް

އެމީހެއްގެ

ޖިންސާއި

ނަސަބާއި

ދންވާނެއެވެ.
މއްނެތި މެންބަރކަން ޭ
ނކޅެދންތެރިކަމގެ ތަފާތ ކރ ެ

(ބ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ
ވަކިވމަށްއެދި

މެންބަރަކ

މެންބަރކަމން

ވަކިވާން

ބޭނންވެއްޖެނަމަ

ނބަރކަމން
މެ ް

ނބަރކަމން
އފަދަ މެންބަރަކ މެ ް
ލިޔމަކން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހށަހެޅމން ެ

ވަކިކޮށްދެވޭނެއެވެ.

(ކ)

ޖހޭ އަހަރީ ޗަންދާ ކޮންމެ މީލާދީއަހަރެއްގެ ޖެނއަރީ މަހގެ ( 20ތިރީސް)
މެންބަރން ދައްކަން ެ
ޠލްކރެވޭނެއެވެ.
ވަނަ ދވަހގެކރިން ދައްކާފައިނވާ ފަރާތްތަކގެ މެންބަރކަން ވަގތީގޮތން ބާ ި
ސސިއޭޝަނން ބާއްވާ އެއްވެސް
މެންބަރކަން ވަގތީގޮތން ބާތިލްކރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޯ
ނ ބާޠިލްކރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ޙަރަކާތެއްގައިބައިވެރިއެއް ނވެވޭނެއެވެ .މެންބަރކަން ވަގތީގޮތ ް
މެންބަރކަން

ވ
ބާޠިލްކޮށްފައި ާ

މއްދަތގެ

ޗަންދާ

ށ
ދައްކާކަ ް

ނޖެހޭނެއެވެ.

ނބަރކަން
މެ ް

ފރާތްތަކން ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ އެއްކޮށްދެއްކމން މެންބަރކަން
ބޠިލްކރެވިފައިވާ ަ
ވަގތީގޮތން ާ
އަލން ލިބިދެވޭނެއެވެ.
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Galolhu National Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives
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(އ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތގައި ހރމަކީ
ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑ ގޮތްނޫންކަމަށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ،އެމެމްބަރަކ ވަކިކރމގެ ބާރ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތަށް
ވަކިކރެވޭ މެމްބަރަކ ވަކިކރެވޭނީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މިޤަވާޢިދގެ ދަށން ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއް
މބަރަކ
ބޭއްވމަށްފަހ އެޖަލްސާގައި ޙާޟިރވެފައިވާ މެމްބަރންގެ މެދގައި ނެގޭ ވޯޓަކން ،އެމެ ް
ނނެވެ.
ބއި އަޣލަބިއްޔަތ ލިބިގެ ް
ވަކިކރމަށް  3/2ތިންބައިކޅަދެ ަ

(ވ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ

މެމްބަރެއްގެ

މެންބަރކަން

ށ
ޠލްކރމަ ް
ބާ ި

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެހެނިހެން

މެމްބަރން ބޭނންވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަމެމްބަރަކ މެމްބަރކަމންވަކިކރެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ3/2
ގ ތާއީދ ލިބިފައިވާ ލިޔމެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓަށް
(ތިންބައިކޅަދެބައި) މެމްބަރން ެ
ހށަހަޅައި އެހށަހެޅމާއި މެދ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް
އެސޯސިއޭޝަންގެ
ވަކިކރަން

ހށަހެޅޭ

ޚާއްޞަ ޢާންމ
މެމްބަރަކަށް

ޖަލްސާއެއްގައި
އެމެމްބަރެއްގެ

އެގޮތަށް
އ
ދިފާޢގަ ި

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ފާސްކރމންނެވެ.
ދެއްކމގެ

ވާހަކަ

ނ
މިގޮތ ް
ޙައްޤ

ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

(މ)
(ފ)

މެންބަރަކ މެންބަރކަމން ވަކިކރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ލިއމަކން އެމެންބަރަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ
ވނެއެވެ.
ހިންގާ ކޮމެޓީއިން އަންގަން ާ
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތގައި ރަޖިސްޓްރީ ވމަށްފަހ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތެއްގައި
ބައިވެރިނވާތާ  2އަހަރ ވމން އެމްބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މެމްބަރޝިޕް ބާޠިލް ވާނެއެވެ.
އެއަށްފަހ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތގައި އަލން ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ
ޙަރަކާތްތަކގައި ބައިވެރިވެ ރަޖިސްޓްރީވާން ހށަހެޅމންނެވެ.

މެންބަރންގެ
ރަޖިސްޓްރީ

( .21ހ)

ބެލެހެއްޓން

އެސޯސިއޭޝަންގެ
އެސޯސިއޭޝަންގައި

ކޮމިޓީގެ

ބެލމގެ

ދަށގައި

ހިންގާ

ވނެއެވެ.
އޮންނަން ާ

މިގޮތން

ގ
މިމާއްދާ ެ

މެންބަރންގެ

ރަޖިސްޓްރީއެއް

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

(ށ)

ވނެއެވެ.
ނބަރންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައި ހންނަން ާ
މަޢލޫމާތތައް މެ ް

(ށ)

( )1މެންބަރންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.
( )3މެންބަރަކީ އަމިއްލަ ފަރދެއްނަމަ އެފަދަ މެންބަރެއްގެ އފަންތާރީޚް.
( )2މެމްބަރަކީ ކލަބެއް ނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ  ،އެފަދަ ކލަބެއް ނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމާއި
އެޑްރެސް.
ހމެނޭ މެންބަރެއްކަން.
( )4މެންބަރަކީ ކޮން ގިންތިއެއްގައި ި
ނބަރކަމން ވަކިވެފައިވާނަމަ ވަކިވިތާރީޚް.
( )5މެންބަރަކަށް ވެވނތާރީޚާއި މެ ް
މޢިއްޔާއެއްނަމަ އެކްލަބް ނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީގެ
( )6މެމްބަރަކީ ކްލަބެއް ނވަތަ ޖަ ް
ނަކަލ.
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ޗަންދާއާއި
އެހެނިހެންފީ

( .22ހ)

ކޮންމެ މެންބަރަކވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރކަން ލިބޭ ދވަހން ފެށިގެން ،މިމާއްދާގެ (ށ)
ގައިވާ

އޞޫލން

އެސޯސިއޭޝަންއަށް

އގެ
އެމެންބަރެ ް

ކެޓަގަރީގައި

ދައްކަންވާނެއެވެ.

ހިމެނޭ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނދާއެއް
ޗަ ް
މެމްބަރންގެ

ނވަތަ

އަހަރީ

ޗަންދާއަށް

ފީ

ބަދަލ

ގެނައމގެ އިޚްތިޔާރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

(ށ)

( )1އެކްސް-އޮފިޝިއޯ މެންބަރންގެ އަހަރީ ފީއަކީ ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރފިޔާއެވެ .ފރިހަމަ
މެންބަރންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރދންގެ އަހަރީފީއަކީ ( 100 /-އެއްސަތޭކަ) ރފިޔާއެވެ.
( )3ފރިހަމަ މެންބަރންގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކލަބް ޖަމާޢަތްތަކާއި
ޖަމްޢިއްޔާތަކގެ އަހަރީފީއަކީ ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރފިޔާއެވެ.
( )2ވަގތީ މެންބަރންގެ އަހަރީފީއަކީ ( 50/-ފަންސާސް) ރފިޔާއެވެ.

(ނ)

ކޮންމެ

އަހަރެއްގެ

ޗަންދާ

އެއަހަރެއްގެ

އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޖެނއަރީމަހގެ

އ
މިމއްދަތގަ ި

ޗަންދާ

20

ވަނަ

ނދައްކާ

ދވަހގެ

ކރިން

ތތަކގެ
ފަރާ ް

ޗަންދާ

ބަލައިގަނެވޭނީ 50/-ރ( .ފަންސާސް ރފިޔާ) ގެ ޖޫރިމަނާއަކާއި އެކގައެވެ.

(ރ)

އ
ށ ޗަންދާ ނދައްކާ ފަރާތްތަ ް
އެއަހަރެއްގެ މާރޗްމަހގެ  1ވަނަ ދވަހާއި ހަމައަށް އެއަރަކަ ް
ނ ވަކިކރެވޭނެއެވެ .އެއަށްފަހ މެމްބަރކަން ދެވޭނީ އަސާސީ
މެމްބަރކަމން ވަގތީ ގޮތ ް
ތށް މެމްބަރަކަށް
ތންނެވެ .މިގޮ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެމަ ި
ނ މާއްދާ ަ
ޤަވާޢިދގެ  14ވަ ަ
ވމގެކރިން ކރީގެ މެމްބަރޝިޕްގައި ދެމިހރެ ޗަންދާ ނދެކމގެ ސަބަބން ޖޫރިމަނާއެއް
ޝޕް އައކޮށެއް ނދެވޭނެއެވެ.
އޮތްނަމަ އެޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައި ޚަލާޞްކރމންނޫނީ މެމްބަރ ި

އެސޯސިއޭޝަންގެ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ

( .23ހ)

އޗަށެވެ .އެފަރާތްތަކަކީ:
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެކލަވިގެންވަނީ ( 1އަށެއް) މެންބަރންގެ މަ ް
 .1ޕްރެޒިޑެންޓް
 .3ވައިސް -ޕްރެޒިޑެންޓް
 .2ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ
 .4ޚަޒާންދާރ
ނތިޚާބކރާ  4މެމްބަރން
 .5މެންބަރންގެ ތެރެއިން އި ް

(ށ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބކރާ  4މެމްބަރން އިންތިޚާބ ކރާނީ
އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ .އެއީ :ޢާއްމ މެމްބަރންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބކރާ  2މެމްބަރން އަދި
އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކލަބްތަކން އިންތިޚާބ ކރާ  1މެމްބަރެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތ

( .24ހ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީގެ

މއްދަތ

ހަމަވމގެ

ކރިން

ކޮމިޓީ

އަލން

އެކލަވާލަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޓީ އިންތިޚާބކރާތާ ( 20ތިރީސް) ދވަހގެ ތެރޭގައި އެކަން
ޖަމްޢިއްޔާތަކގެ ރަޖިސްޓްރާރއަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރކޮށް އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭ ހރިހާ ފައިސާއަކާއި ޚަރަދ
ކރެވޭ ހރިހާ ފައިސާއެއްގެ ޢަދަދ އަދި އެފައިސާ ލިބނ ގޮތާއި ޚަރަދ ކރެވނ ގޮތގެ
ތަފްޞީލާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ގަނެވޭ އަދި ވިއްކޭ މދާ ނވަތަ ޚިދމަތް އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ
މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރަނީގެ ތަފްޞީލް ރަނގަޅަށް ސާފވާނޭހެން
ނ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބތައް ބަލަހައްޓައި ،އަދި ބެލެހެއްޓެމން ދޭތޯ ކޮމިޓީގެ ފަރާތ ް
ބަލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބ ތައްޔާރކރމާއި ،އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާއިން
އެފަދަ

ޖލްސާ ބާއްވާތާ ( 20ތިރީސް) ދވަހގެ ތެރޭގައި އަހަރީ
ރިޕޯޓްތައް ފާސްކރމަށް ފަހ ަ

ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ހށަ ހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)
(ބ)

ނ
ހންގާ ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ދިގމއްދަތގެ މަޝްރޫޢތައް ތައްޔާރކޮށް ،އެފަދަ މަޝްރޫޢތައް ި
ގޮތްތައް އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާއަށް ހށަހަޅައި ފާސްކރަންވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ

ކަންތައްތައް

ރާވައި

މެންބަރން

ހިންގމަށްޓަކައި

ޢައްޔަންކރމާއި

ނ
ހންގާ ެ
ސަބްކޮމިޓީތައް އފައްދައި އެސަބްކޮމިޓީތަކަށް އނިއިތރ ގެނައމާއި ،ސަބްކޮމިޓީތައް ި
އޞޫލތަކާއި ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސމާއި ސަބްކޮމިޓީތަކގެ މަސައްކަތްދާގޮތް ބަލައި ސަބްކޮމިޓީތަކާއި
ޙަވާލކރެވިފައިވާ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތތައް އެކޮމިޓީތަކން އަދާކރަމންދާގޮތގެ ރިޕޯޓްތައް
ބލަންވާނެއެވެ.
ހށަހަޅަމންދޭތޯ ަ

(ޅ)
(ކ)

ނ
އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ދަށ ް

އފެދިފައިވާ

ގ
ސަބްކޮމިޓީތަކ ެ

އހަރީ
ަ

ރިޕޯޓްތަކާއި ބަޖެޓތައް

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކގައި ފާސްކރަންވާނެއެވެ.
ނނަމަ
ގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފެން ަ
ކޮމިޓީތަކން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޞޫލތަކަށް ބަދަލގެނައމަށް އެ ް
ތކަށް ޢަމަލީ ފިޔަވަޅ އެޅމަށް
ނ ަ
ބކޮމިޓީތަކން ނިންމާ ނިންމ ް
އެގޮތަށް ޢަމަލ ކރމާއި ސަ ް
ސަބްކޮމިޓީއަކން

މ
އެދިއްޖެނަ ަ

އެކަންތައް

ދިރާސާ

ކރމަށްފަހ

އެކަން

ކރމަކީ

ކ
އެސޯސިއޭޝަންއަށް އެންމެ ފައިދާހރިގޮތް ކަމަށްވާނަމަ ،އެގޮތގެ މަތިން ޢަމަލ ކރމަ ީ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(އ)

ހދިފައިވާ
ޤވާޢިދތައް ހެދމާއި ެ
އެސޯސިއޭޝަނން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކރމަށްޓަކައި ަ
ހ ޤަވާޢިދތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބދަލ ގެނައމާއި އވާލަންޖެ ޭ
ނންޖެހޭ ަ
ޤަވާޢިދތަކަށް ގެން ަ
އޞޫލތަކން އވާލމަކީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ވ)
(މ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމޖަލްސާއާއި ޚާއްޞަ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކގައިއާއި އެގްޒެކެޓިވް
ރންވާނެއެވެ.
ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކގައި ފާސްކރެވޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛް ކ ަ
ގތަށްހޮވޭ މެންބަރން އެމީހންގެ
އެގްޒެކެޓިވްކޮމެޓީގެ ހސްވާ މަޤާމތަކަށް މެންބަރން ހޮވައި އެ ޮ
މަޤާމްތައް ފރަމން ގެންދާނީ ދެން އޮންނަ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވެންދެން އޮންނަ
މއްދަތަށެވެ.

(ފ)
) ( 11 / 31

ފޔާއެކ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތން ރާއްޖެއިން ބޭރގައި ބާއްވާ
ކޯޗންނާއި ފަންނީ މީހންގެ ލަ ަ
ގ ނިންމން ނިންމާނީ އެގްޒެކެޓިވް
ތރިން ކަނޑައަޅައި އެންމެ ފަހ ެ
ނ ެ
މބާރާތްތަކަށް ފޮނވާނެ ކޅ ް
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

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv

ކޮމިޓީއިންނެވެ.

(ދ)
(ތ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކިއެކި މަޤާމތައް މީހން ކަނޑައަޅައި އެމަޤާމތަކަށް މީހން އައްޔަން ކރާނީ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިންނެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ

އިދާރީ

ކަންތައްތައް

ހިންގައި

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީއަށް

އެހީތެރިވެދިނމަށްޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކ ޢައްޔަންކޮށް އޭނާއާއި މަސައްކަތް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
ހތެރިން ޢައްޔަން ކރމގެ އިޚްތިޔާރ
އދި އޭނާގެ މަސައްކަތަށް އެ ީ
ފަރާތން ޙަވާލކރަންވާނެއެވެަ .
ވއެވެ.
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ެ

(ލ)
(ގ)

މީލާދީ އާއަހަރ ނިމމގެކރިން ކރިޔަށް އޮތް އަހަރ ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ތާވަލްކޮށް
ތތަކަށް ހށަހެޅަންވާނެއެވެ.
ފާސްކރމަށްފަހ ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތން ރާއްޖެއިން ބޭރގައި ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތަކގެ ކަންތައް ވިލަރެސްކޮށް
ހކޮށްދީ އެކަންކަމގެ ރިޕޯޓްތައް
އެކަންކަން ހިންގަން ބޭނންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް މަގފަ ި
ބަލައި ރިވިއކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް ޤަވާޢިދން އަޅަމން ގެންދަންވާނެއެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ
މެމްބަރންގެ

ގ މަސްއޫލިއްތތަކާއި ޒިންމާތައް
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރން އެމެންބަރން ެ

.25

އެމެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ކަމަށް މިޤަވާޢިދގައި ބަޔާންކރެވިފައިވާ މާއްދާތަކގައިވާގޮތގެ

އ
މަސްއޫލިއްޔަތތަ ް
އެގްޒެކެޓިވްކޮމެޓީގެ
މަޤާމތަކަށް މީހން

މަތީން ތެދވެރިކަމާއި އެކ އެސޯސިއޭޝަން ކރިއެރވމަށް މަސައްކަތް ކރަންވާނެއެވެ.

( .26ހ)

އައްޔަންކރން.

މށް
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ( 7ހަތެއް) މަޤާ ަ
މިޤަވާޢިދގެ 32ވަނަ މާއްދާގަ ި
މީހން ހޮވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމޖަލްސާގައި ފރިހަމަ މެންބަރންގެ މެދގައި ނަގާ
ތން
ނރަލް ސެކެޓްރީ ޢައްޔަންކރާނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަ ި
ޢާއްމ ސިއްރ ވޯޓންނެވެ .ޖެ ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އެވެ.

(ށ)

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ދައރ ހަމަވމން ވަކިވެގެންދާ ހރިހާމެންބަރންނަށް އަލން އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް

ކރިމަތިލމގެ ހައްޤ ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހރި މވައްޒިފަކ މަގާމން ވަކިކރެވޭ ސަބަބަކީ ސަރކާރގެ ޤަވާއިދާ
ހލާފވެގެން ކަމގައިވާނަމަ ،އަލން
ޝން ހިންގމގެ ޤަވައިދާވެސް ި
ހލާފވެ ،އެސޯސިއޭ ަ
ޤާނޫންނާ ި
އެސޯސިއޭޝަންގެ މަގާމަކަށް ކރިމަތި ލެވޭނީ މެންބަރަކ ވަކިކރެވނ ތާރީޚން ފެށިގެން 3
ނއެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހށަހަޅައި އެކޮމެޓީން
(ދޭއް) އަހަރ ދވަސް ހަމަވމ ް
އެކަން ޤަބޫލކރމންނެވެ.މިގޮތން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ހއްދަ ހޯދމަށް ހށަހެޅޭނީ ،އެފަދަ
މެމްބަރަކ ވަކިކރެވޭ ތާރީޚން ފެށިގެން ( 1އެކެއް) އަހަރ ދވަސް ހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.

(ނ)

ރ މަޤާމަކަށް ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމންކ ެ
މިޤަވާޢިދގެ  32ވަނަ މާއްދާ ަ
ޖަމާޢަތް ފަދަ ފަރާތްތަކން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް މެންބަރން ހޮވމަށް ހށަހެޅޭނީ ކޮންމެ
ކްލަބެއް ނވަތަ ޖަމްއިއްޔާ އަކން އެކްލަބެއްގައި ނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ
މެންބަރންގެ ތެރެއިން ( 1އެކެއް) މެމްބަރެވެ.

(ރ)
) ( 12 / 31

މިއެސޯސިއޭޝަން

ރަޖިސްޓްރީވާ

ތާރީޚން

ފެށިގެން

6މަސް

ދވަހގެ

ތެރޭގައި،

އެސޯސިއޭޝަންގެޢާންމ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ،މިޤަވާޢިދގައިވާ ގޮތގެމަތިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ
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

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv

އިންތިޚާބކޮށް ޢައްޔަންކރމަށްފަހ ،ޢައްޔަން ކރެވނ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރންގެ
މަޢްލޫމާތ ،އެޖަލްސާބާއްވާ ދވަހންފެށިގެން  20ދވަހގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރެޖިސްޓްރާރަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދިއެއަށްފަހ އެސޯސިއޭޝަންގެއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އަންނަ ބަދަލތަކާއި
ނވޭ ދވަހންފެށިގެން 20ދވަހގެ
ވތަ ގެ ެ
އ އަންނަ ދވަހން ނ ަ
އބަދަލެ ް
ގެނެވޭބަދަލތައްވެސްެ ،
ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރން

( .27ހ)

ވަކިކރމާއި

ނފައިވާ ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެއްޖެ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކ އަންނަނިވި މާއްދާތަކގައި ބ ެ
ހިނދެއްގައި އެމެންބަރަކ މަޤާމން ވަކިވާނެއެވެ.
ނން ޖެހން.
ނ ަ
 )1ޝަރޢީ ނވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތން ކށްވެރިވެގެން ބަންދެއްގައި ހ ް

އިސްތިއފާދިނން

 )3އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ،ވިދިވިދިގެންއަންނަ (2ތިނެއް) ޖަލްސާއަށް ،ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ހއްދައަކާ
ނލައި ހާޟިރނވެހރން.
 )2އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ވާޖިބތައް އަދާނކރެވޭ ވަރަށް ބަލިޙާލބޮޑވން.
ނ
 )4އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ފރިހަމަ މެންބަރންގެ ތެރެއި ް

ނ
އައްޔަ ް

ނބަރަކ،
ކޮށްފައިވާ މެ ް

އޭނާ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކލަބ ނވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރކަމން ވަކިކރން ނވަތަ
އިސްތިއފާ ދިނން.
ނ ޢައްޔަންކރާ މެމްބަރން
 )5އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައިހިމެނޭ ކޅިވަރާބެހޭ ޤައމީ މަޖްލީހ ް
އެމަޖްލީހން ވަކިކރން.

(ށ)

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމޖަލްސާ ބޭއްވމގެ ކރިން އެ
ކޮމެޓީގެ މެންބަރކަމން އިސްތިއފާ ދީފިނަމަ ނވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެންބަރކަމން
އ
ވަކިކރެއްވިއްޖެނަމަ އެމެންބަރަކ އިސްތިއފާ ދީފައިވާ މަޤާމަށް ( 1އެކެއް) މަސްދވަހގެތެރޭގަ ި
ނބަރަކ ހޮވާ އައްޔަން ކރަންވާނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދގައިވާ ގޮތގެމަތިން މެ ް

ޕްރެޒިޑެންޓގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި

( .28ހ)

ޕްރެޒިޑެންޓް ތިރީގައިވާގޮތގެ މަތީން ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބްތައް އަދާކރަންވާނެއެވެ.

ޒިންމާތައް.

(ށ)
(ނ)

އެސޯސިއޭޝަނން ކރަންވާ ޚަރަދތައް ޚަޒާންދާރގެ މަޝްވަރާއާއެކ ކރަން ހއްދަދީ ފައިސާގެ
ޗެކްތަކގައި ސޮއިކރން.
ނ ގޮތްތައް ރާވައި
އތައް ނިންމާ ެ
ކންތަ ް
ނންމަންޖެހޭ ަ
ށ އެސޯސިއޭޝަނން ި
ދވަހން ދވަހަ ް
ހިންގައި ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ލައްވައި އެކަންކަން ކރވން .މިގޮތން އެސޯސިއޭޝަންގެ
އ
ނބަރންނާ ި
ގނެ ގޮތްތަކާއި މެދ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ އެހެނިހެން މެ ް
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިން ާ
މަޝްވަރާ ކރމަށްފަހ ،މެންބަރން އެކިކަންކަމަށް އައްޔަންކރން.

(ރ)

) ( 13 / 31

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ފަރާތން

އެކިއެކި

ފަރާތްތަކާ

ދެމެދ

ވެވޭ

އެއްބަސްވން

ތަކގައި

އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމގައި ސޮއިކރން.

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
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(ބ)

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއާއި އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ ބެލެހެއްޓން.

(ޅ)

އެސޯސިއޭޝަންއާ ބެހޭ ހރިހާކަމެއްގައި އެސޯސިއޭޝަން ތަމްސީލްކރާނީ ޕްރެޒިޑެންޓް ނވަތަ

(ކ)

ޕްރެޒިޑެންޓްއައްޔަންކރާ މީހަކ ނވަތަ ބައެކެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ އާއްމ ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކގައި ފާސްކރމަށްމެންބަރން
ހށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ޤައމީ ކޅިވަރ ސިޔާސަތާއި ޚިލާފް ކަމެއްނަމަ އެކަމެއް ވީޓޯ ކރމގެ
ބާރ ޕްރެޒިޑެންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(އ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ދވަހން ދވަހަށް ނިންމައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް
އެހީތެރިވެދީ ހެދމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއާއެކ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކ
ޢައްޔަންކޮށް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ޙަވާލކޮށް އޭނާ ލައްވައި އެސޯސިއޭޝަން
ހިންގމގެ ކަންތައް ކރން.

(ވ)
(މ)

ސަރކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ބޭރގެ ޖަމާޢަތްތަކާއެކ އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ ހރިހާ
މޢާމަލާތެއް ހިންގާނީ ޕްރެޒިޑެންޓްނވަތަ އޭނާ އައްޔަންކރާ މީހެކެވެ.
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ތަމްސީލކރަންޖެހޭ ތަންތާގައި
އެސޯސިއޭޝަނާއި ފެތމގެ ކޅިވަރގެ ދާއިރާ ތަމްސީލކރާނީ ޕްރެޒިޑެންޓްނވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް
އައްޔަންކރާ މީހެކެވެ.

(ފ)
(ދ)
ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ
މަސްއޫލިއްޔަތ

( .29ހ)

ނ
އެސޯސިއޭޝަނން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކގައި ޕްރެޒިޑެންޓްޢަމަލީގޮތ ް
ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
ދ ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތަކގެ މަޢލޫމާތ މީޑިއާ އަށާއި ކަމާބެހޭ
އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ އަ ި
ފަރާތްތަކަށް ދޭނީ ޕްރެޒިޑެންޓްނވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓްޢައްޔަންކރާ ފަރާތެއް ނވަތަ ބަޔެކެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ

ވައިސް

ޕްރެޒިޑެންޓްތިރީގައިވާގޮތގެ

މަތީން

އޭނާއަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ނވާނެއެވެ.
ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބްތައް އަދާކރަ ް

(ށ)

ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް އަދާކރމގައި ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްއެހީތެރިވާން ވާނެއެވެ.

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމޖަލްސާތަކގެ ރިޔާސަތ ބެލެހެއްޓން.

(ރ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓްނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ އަދި
މިޤަވާއިދގައި ބނެފައިވާ ގޮތގެ މަތިން ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ބަދަލގައި ޕްރެޒިޑެންޓްއަދާކރަންޖެހޭ
ޒިންމާތައް އަދާކރން.

(ބ)
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އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އާއި އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓަށް
ހާޟިރނވެވޭ ޖަލްސާތަކގެ ރިޔާސަތ ބެލެހެއްޓން.

(ޅ)

އެސޯސިއޭޝަނން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކގައި ޢަމަލީގޮތން ބައިވެރިވން.

(ކ)

އެސޯސިއޭޝަނން ކރަންވާ ޚަރަދތައް ޚަޒާންދާރގެ މަޝްވަރާއާއެކ ކރަން ހއްދަދީ ފައިސާގެ
ޗެކްތަކގައި ޕްރެޒިޑެންޓްނެތްނަމަ ސޮއިކރން.
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
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(އ)

އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގމަށް ބޭނންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި
ނތައްތައް
ފައިސާ ހޯދމަށް މަސައްކަތް ކރމާއި ،ސްޕޮންސަރ ޝިޕް ހޯދމގެ އެންމެހާ ކަ ް
ކރމގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާނީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ.

ގ
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ެ
ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބްތައް

( .31ހ)
(ށ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ތިރީގައިވާގޮތގެ މަތީން ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބްތަކާއި
މަސްއޫލިއްޔަތ އަދާކރަންވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ .މިހެންކަމން
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރި ޚިޔާލާއި
މަޝްވަރާދީ

ލަފާދެވޭނެއެވެ.

އެއާއެކ

ހަމަ

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީގެ

ޖަލްސާތަކގައި ބައިވެރިވެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމންތަކގައި ވޯޓްދިނމގެ ޙައްޤ
އޮންނާނެ މީހެކެވެ.

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ޕްރެޒިޑެންޓްއަންގާ

ގޮތެއްގެމަތިން

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީގެ

ޖަލްސާތަކާއި

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކާއި އެސޯސިއޭޝަނން ބާއްވަންޖެހޭ އެންމެހާ ބައްދަލވންތައް
އިންތިޒާމކޮށް ޖަލްސާތަކގެ ޔައމިއްޔާ ބަލަހައްޓާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.

(ރ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށާއި އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ހށަހެޅމަށްޓަކައި
ތައްޔާރކރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރކރާނީ ޖެނެރަލް
ސެކްރެޓަރީއެވެ.

(ބ)
(ޅ)
(ކ)
(އ)

ޚަޒާންދާރގެ
މަސްއޫލިއްޔަތ

( .31ހ)
(ށ)

އޓައި ރައްކާތެރިކޮށް ޔައމިއްޔާ އާއި ހރިހާ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ލިޔެކިޔންތައް ޤަވާޢިދން ބަލަހަ ް
އޓާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.
ރެކޯޑްތަކާއި ލިޔންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެ ބަލަހަ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ

ފަރާތން

ޖަވާބދާރީ ވާންޖެހޭ ހރިހާ ސިޓީތަކަކަށް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ

ޖނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.
މަޝްވަރާގެ މަތިން ޖަވާބދޭނީ ެ
ހ މަސައްކަތްތައް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ނިންމާނީ
މންޖެ ޭ
ދވަހން ދވަހަށް ނިން ަ
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ޢާއްމޖަލްސާތަކާއި އަހަރީ ޖަލްސާ
ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ލަފާގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓން.
ނ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ
ތިރީގައި ބަޔާން ކރެވިފައިވާ ގޮތގެ މަތީ ް
އަދާކރަންވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބތަކާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭ އާމދަނީއާއި ،ޚަރަދ ކރާ ފައިސާގެ
ތަފްޞީލާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ މދަލާއި ،ދަރަނީގެ ތަފްޞީލް ސާފކޮށް އެގޭނޭހެން ރަނގަޅަށް
ބެލެހެއްޓން.

(ނ)
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މ ގޮތެއްގެ މަތިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބޭ ހރިހާ ފައިސާއެއް
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއިން ނިން ާ
ފރާތްތަކަށް ފައިސާދޫކރން.
ބަލައިގަނެ ،ފައިސާ ދޫކރަންވީ ަ
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
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(ރ)
(ބ)
(ޅ)

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީ ނިންމާ ގޮތގެ މަތިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާގެ ހރިހާ ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓން.
ތތައް ޗެކްކޮށް ،ޕްރެޒިޑެންޓަށް
ފ ް
ފއިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހައި ޮ
ފހަރ ަ
ކޮންމެ ހަފްތާއަކ އެއް ަ
ނވަތަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓަށް ދައްކައި ،ސޮއިކރވަން ވން.
ކޮންމެ މަހަކ އެއްފަހަރ އެސޯސިއޭޝަންގެ

ހިސާބތަކގެ

ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރކޮށް އެގްޒެކެޓިވް

މ މަޖްލީހަށް ހށަހެޅން .މިގޮތން ހށަހަޅާ ރިޕޯޓްގައި ،ލިބނ
ކޮމެޓީއަށާއި ކޅިވަރާބެހޭ ޤައ ީ
ނ ހރި ފައިސާއާއި ޚަރަދކރަން ހރި ފައިސާގެ ހިސާބ
ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދ އަދި ލިބެ ް
ސާފކޮށް އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ކ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ހިސާބ ތައްޔާރކޮށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް ހށަހެޅން.

(އ)

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖލައި މަސް ނިމމގެކރިން ކރިޔަށް އޮތްއަހަރަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ
އ ފާސްކރމަށްފަހ ކޅިވަރާބެހޭ
އަންދާސީ ބަޖެޓ ތައްޔާރކޮށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހށަހަޅަ ި
ޤައމީ މަޖްލީހަށް ހށަހެޅން.

(ވ)

އސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި،
އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގމަށް ބޭނންވާ ފަ ި
ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދމގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއާއި ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ކރން.

ކލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކން
ޢައްޔަންކރާ

(މ)

އެސޯސިއޭޝަނން އިންތިޒާމކޮށްގެން ހިންގާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކގައި އަމަލީގޮތން ބައިވެރިވން.

( .32ހ)

އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކާ ޕްރޮގްރާމތަކގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކން އަދާކރަންވީ

މެންބަރންގެ

ޓގެ
ޢމަލާތްތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި ީ
ޖމްޢިއްޔާތަކާއެކ ހިންގަންޖެހޭ މ ާ
ށ ަ
ދައރާއި ކަންކަން ފާހަގަކޮ ް
ލަފަޔާ އިރޝާދާއެކ ހިންގން.

މަސްއޫލިއްޔަތ

(ށ)

އެސޯސިއސޭޝަނާއި ކލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާމެދ އޮންނަ ގޅން ބަދަހިކރމަށް ބޭނންވާ އެންމެހާ
ކަންތައްތައްކޮށް

އެފަދަ

ނތައް
ގޅ ް

ދެމެހެއްޓމަށް

ވ
ކރަން ީ

ކަންތައްތަކގައި

އެގްޒެކެޓިވް

މޝްވަރާއާއި އެކ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގން.
ކޮމީޓީއަށް ލަފާދި އެކޮމިޓީގެ ަ

(ނ)
އެގްޒެކެޓިވް

.33

އެގްޒެކެޓިވް

( .34ހ)

ކޮމެޓީގެ ބާރ

އެސޯސިއޭޝަނން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކގައި ޢަމަލީގޮތން ބައިވެރިވން.
ކށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި
ށ ކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޮ
ޖަމްޢިއްޔާއިން ދވަހން ދވަހަ ް
ނ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގމގެ ހރިހާ
ޢާއްމ ޖަލްސާއިން ނިންމާ ގޮތްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތގެ މަތި ް
ޒިންމާއަކާއި ބާރެއް ލިބިގެންވަނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ ދައރ

(ށ)
) ( 16 / 31

ގން މީލާދީ ( 4ހަތަރެއް) އަހަރ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ޢމރަކީ އިންތިޚާބކރާ ދވަހންފެށި ެ
ދވަހެވެ.
ނ ދަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އައ
ކއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެ ނވަތަ ޢާއްމ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަ ް
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބކރެވެންދެން ޢމރ ހަމަވެފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ޒިންމާތައް
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

h
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ނ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދވަސް
ވނީ ގިނަވެގެ ް
އފލަން ޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދެމިތިބެ ޭ
ފނިއްޖެ
ސ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކރެވިދާނެކަމަށް ނ ެ
ވަންދެނެވެ .މިމއްދަތގައިވެ ް
މބަރންގެ
ނގާނެ ( 2ތިނެއް) މެ ް
ސސިއޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ހި ް
ހިނދެއްގައި ވަގތީގޮތން އެ ޯ
ކޮމިޓީއެއް ޗެއަރމަނންޢައްޔަން ކރަންވާނެއެވެ .މިގޮތން ޢައްޔަންކރާ ( 2ތިނެއް) މެމްބަރން
ޢައްޔަން ކރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
 )1އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކޯޗންގެ ތެރެއިން ( 1އެކެއް) މެންބަރ.
ނގެ ތެރެއިން ( 1އެކެއް)
 )3އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ް
މެންބަރ.
 )2އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކން ( 1އެކެއް) މެންބަރ.
އ
ތރޭގައި ޢާއްމ އިންތިޚާބެ ް
ގން ( 6ހައެއް) މަސް ދވަސް ެ
 )4މިކޮމިޓީގެބެލމގެ ދަށން ގިނަވެ ެ
ބާއްވައި އައ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކރަންޖެހޭނެއެވެ.

(ހ)
އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ

( .35ށ)

ޢަދަދ

(ށ)
އެސޯސިއޭޝަންގެ

.36

ކޯޗާސް ކޮމިޝަން.

( .37ހ)

އ
ސަބްކޮމިޓީތަ ް

ފހެއް) މެމްބަރންގެ ޖަލްސާއަށް
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ މަދވެގެން ަ ( 5
ޙާޟިރވެފައިވާނަމައެވެ.
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއިން ކަމެއް ފާސްވާނީ މަދވެގެން ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްއަކަށް ޙާޟިރވި
ނވެ.
ނ ެ
މެންބަރންގެ ތެރެއިން  2މެމްބަރންގެ އަޣްލަބިއްޔަތ ލިބިގެ ް
ޖަލްސާގައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނެގޭ ވޯޓ ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ އިތރ ވޯޓެއްލައިގެން އެކަމެއް
ނިންމމގެ އިޚްތިޔާރ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމެޓީގެ

ބައެއް

މަސްއޫލިއްޔަތތައް

އަދާ

ކރމަށްޓަކައި،

މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލ ކރަންފަށާއިރ ،އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ދަށން ،އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ފރިހަމަ
ޓތަކާއި ކޮމިޝަންތައް އެސޯސިއޭޝަންގައި
ށ އަންނަނިވި ކޮމި ީ
ގތަ ް
ބާރ އެކޮމިޓީތަކަށް ފޯރާ ޮ
އެކލަވާލާންވާނެއެވެ.
( )1ކޯޗާރސް ކޮމިޝަން.
( )3ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ.
( )2ޔޫތ ޑިވޮލަޕްމެންޓް ކޮމިޓީ.
( )4ޑޯޕިން ކޮންޓްރޯލް އެންޑް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ.
( )5ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީ.
( )6އަޚްލާޤް ކޮމިޓީ.

(ށ)
) ( 17 / 31

ކޯޗާރސް ކޮމިޝަން އެކލެވިގެންވާނީ އަންނަނިވި ( 5ފަހެއް) މެންބަރންގެ މައްޗަށެވެ.
ނ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކރާ ( 3ދޭއް) މެންބަރން.
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތި ް
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
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(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ސްވިމިންގ ،ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިންގ ،ވޯޓަރ ޕޯލޯ
ޓން ޢައްޔަންކރާ ( 2ތިނެއް)
މ ީ
އަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ކޯޗންގެތެރެއިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮ ި
މެމްބަރން.

ކޯޗާސް
ކޮމިޝަންގެމަސްއޫލިއް

( .38ހ)

ޔަތ

ޤައމީ ޓީމަށާއި އެހެނިހެން ޓީމތަކާއި ޕްރޮގްރާމތަކަށް ކޯޗން ހޮވމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް
ލަފާދިނން.

(ށ)

ޔޫތ ސްވިމިންގ ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗން ހޮވމގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނން.

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަނން ހޮވަންޖެހޭ ކޯޗން ހޮވމގައި ޢަމަލކރާނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި

(ރ)

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހށަހެޅން.
ނނީ ތަމްރީނ ޕްރޮގްރާމތައް ރާވައި ހިންގމާއި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމތައް
ކޯޗންނަށް ބޭނންވާ ފަ ް
ހިންގާނެ މީހން ހަމަޖެއްސން.

(ބ)

ކޯޗންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި މޮނީޓަރ ކރން.

(ޅ)

ބލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅމގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް
ކޯޗން ތަމްރީނތައް ގެންދާގޮތް ަ
ލަފާދިނން.

(ކ)

ކޯޗންނަށް ބޭނންވާ ތާޒާކރމގެ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމތައް ރާވައި ހިންގން.

(އ)

ލއި އެކަމާއިގޅިގެން އަޅަންޖެހޭ
ކޯޗންގެ ފަރާތން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަ ަ

(ވ)

ފިޔަވަޅތައް އެޅމގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނން.
ކޯޗންނާއި

ގޅޭ

ދާއިރާތަކން

ރާއްޖޭގެ

ފަރާތން

ބއިވެރިވާ
ަ

ބޭރގެ

ކޯސްތަކާއި

އ
ނނީ ލަފާއާއި ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ކަންތައްތަ ް
ބައްދަލވންތަކގައި ފާޅކރަން ބޭނންވާނެ ފަ ް
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހށަހަޅައި ލަފާދިނން.

(މ)
(ފ)

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގައި ކޯޗންގެ ދާއިރާއިން ހރި ފރޞަތތައް ބަލައި އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީގެ ސަމާލކަމަށް އެކަން ގެނައން.
ކޯޗންގެ ދާއިރާއާއި ގޅޭގޮތން ރާއްޖެއާއި ބޭރގައި އޮންނަ މަސައްކަތ ބައްދަލވންތަކާއި
ކރމއްދަތގެ ކޯސްތަކގައި ބައިވެރިކރާނެ ކޯޗން ކަނޑައެޅމގެ މިންގަނޑ އެކލަވާލައި އެފަދަ
މީހން ފޮނވމގައި ގެންގޅޭނެ އޞޫލތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހށަހެޅން.

ކޯޗާރސް ކޮމިޝަންގެ
ބައްދަލވންތައް

( .39ހ)
(ށ)

ބލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕާސަންއެވެ.
މިބައްދަލވންތަކގެ ރިޔާސަތ ަ

(ނ)

ދއްގައި ވައިސް ޗެއަރޕާސަނެއް ޢައްޔަން ކރެވިދާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނން ބޭނންވެއްޖެ ހިނ ެ

(ރ)
(ބ)
) ( 18 / 31

ނތައް މަދވެގެން މަހަކ ( 1އެކެއް) ފަހަރ ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
މިކޮމިޝަންގެ ބައްދަލވ ް

މިކޮމިޝަންއަށް

ޢައްޔަން

ކރެވޭ

ޗެއަރޕާސަން

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރަކަށްވާންވާނެއެވެ.
މިކޮމިޝަންގެ މއްދަތަކީ މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރެވެ.
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
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(ޅ)

ގ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ( 3ތިނެއް) މެންބަރންނެވެ.
މިކޮމިޝަނންބާއްވާ ޖަލްސާތަކ ެ
ނ މަދވެގެން ( 3ތިނެއް) މީހންގެ އަޣލަބިއްޔަތ އެކަމެއް
މިކޮމިޝަނން ކަމެއް ނިންމޭ ީ
ފާސްކރމަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.

ޓ
ޓެކްނިކަލް ކޮމި ީ

( .41ހ)
(ށ)

ގ
ޓކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއް މިޤަވާޢިދ ެ
ގތެއްގެ މަތީން ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމާ ޮ
ދަށން އެކލަވާލަންވާނެއެވެ.
މބަރންގެ މައްޗަށެވެ.
ނ އަންނަނިވި ( 5ފަހެއް) މެ ް
ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އެކލެވިގެންވާ ީ
ނ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކރާ ( 2ދޭއް) މެންބަރން.
 -1އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތި ް
 -3އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ސްވިމިންގ ،ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިން ،ވޯޓަރ
އ ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހންގެ
ޕޯލޯ އަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގެ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތގަ ި
ނ
ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހންގެތެރެއި ް
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކރާ ( 3ތިނެއް) މެންބަރން.

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ

( .41ހ)

މަސްއޫލިއްޔަތ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމެޓީން

ތން
މ ި
ނިންމާގޮތެއްގެ ަ

ފެތމާއި،

ސިންކްރޮނައިޒް

ފެތމާއި ،ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ،އަދި ވޯޓަރޕޯލޯ މބާރާތްތަކގައި ކަނޑައަޅާ ހރިހާ ޓެކްނިކަލް
ކނިކަލް ކޮމިޓީއިންނެވެ .މީގެ އިތރން ތިރީގައިވާ ގޮތގެ މަތިން
ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގާނީ ޓެ ް
މިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ އަދާކރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވޓަރ ޕޯލޯ ،ޑައިވިންގ
ޯ
 )1އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ ފެތން ،ސިންކްރޮނައިޒްފެތން،
ހ
އސޯސިއޭޝަނަށް ދޭންޖެ ޭ
މބާރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ގޅިގެން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށާއި ެ
ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރޝާދ ދިނން.
ވޓަރ ޕޯލޯ ،ޑައިވިންގ
ޯ
 )2އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ ފެތން ،ސިންކްރޮނައިޒްފެތން،
މބާރާތްތަކާއި ގޅިގެން ތައްޔާރކރާ ޤަވާޢިދތައް ބަލައި ކަމާގޅޭ ފަންނީ އިރޝާދދީ
މށް ލަފާދިނން.
ބދަލތައް ގެނައ ަ
ގެންނަންޖެހޭ ަ
 )3އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތްކރާ ކޯޗން ހށަހަޅާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމތައް ބަލައި
ލފާދިނން.
ފންނީ ަ
އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ަ
 )4ފެތން ،ސިންކްރޮނައިޒްފެތން ،ވޯޓަރ ޕޯލޯ ،ޑައިވިންގގެ ޤައމީ ރޭންކިންގެ މިންގަނޑެއް
ނވާ ފަންނީ ލަފާދިނން.
އެކލަވާލައި އެމިންގަޑާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއމަށް ބޭނ ް
ބލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅމގައި ހރި ޓެކްނިކަލް
 )5ކޯޗން ތަމްރީނތައް ގެންދާގޮތް ަ
މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނން.
ނ
 )6އެސޯސިއޭޝަނން ރާވައި ހިންގާ މބާރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނންވާ ފަންނީ މީހ ް
ބިނާކރމާއި އެފަދަ މީހން ބިނާކރާނެގޮތގެ ތާވަލް ތައްޔާރކޮށް އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ
ނތައްތައް ކރން.
ލށް ޢަމަލކރމަށް ބޭނންވާ ކަ ް
ލަފާގެމަތިން އެތާވަ ަ

) ( 19 / 31

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
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ކލް އޮފިޝަލން ކަނޑައަޅައި އެމީހންނާއި ޙަވާލ ކރާނެ
 )7މބާރާތްތަކަށް ބޭނންވާ ޓެކްނި ަ
މަސްއޫލިއްޔަތތައް ކަނޑައަޅައި ޙަވާލކރން.
އ
 )8މިދާއިރާއާއި ގޅޭގޮތން ރާއްޖޭގެ ފަރާތން ބައިވެރިވާ ބޭރގެ ކޯސްތަކާއި ބައްދަލވންތަކގަ ި
ފާޅކރަން

ބޭނންވާނެ

ނނީ
ފ ް
ަ

ނ
ހށަހަޅަ ް

ލަފާއާއި

އތައް
ކަންތަ ް

ބޭނންވާ

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއަށް ހށަހަޅައި ލަފާދީނން.
)9

ރާއްޖެއާއި

ރާއްޖެއިން

ބޭރގައި

މިދާއިރާއިން

ހރި

ބލައި
ަ

ފރޞަތތައް

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ސަމާލކަމަށް އެކަން ގެނައން.
އ
 )11މިދާއިރާއާއި ގޅޭގޮތން ރާއްޖެއާއި ބޭރގައި އޮންނަ މަސައްކަތ ބައްދަލވންތަކާ ި
އ ކަނޑައެޅމގެ މިންގަނޑ
ކރމއްދަތގެ ކޯސްތަކގައި ބައިވެރިކރާނެ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަ ް
އެކލަވާލައި އެފަދަ މީހން ފޮނވމގައި ގެންގޅޭނެ އޞޫލތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީއަށް ހށަހަޅައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލކރަމންދޭތޯ ބެލން.

(ރ)

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލވންތައް.
ވގެން މަހަކ ( 1އެކެއް) ފަހަރ ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
 )1މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލވންތައް މަދ ެ
 )2މިބައްދަލވންތައް ޗެއަރކރާނީ މިކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ.
ގއި ވައިސް ޗެއަރ ޕާސަނެއް ޢައްޔަން ކރެވިދާނެއެވެ.
 )3ކޮމިޓީން ބޭނންވެއްޖެ ހިނދެއް ަ
ނ މެންބަރަކަށެވެ.
 )4މިކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަނަކީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ މެންބަރގެ ތެރެއި ް
 )5މިކޮމިޓީގެ މއްދަތަކީ މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރެވެ.
 )6މިކޮމިޓީއިން
މެންބަރންނެވެ.

ބާއްވާ

ޖަލްސާތަކގެ

މިކޮމިޓީއިން

ކަމެއް

ކޯރަމް

ހަމަވާ

ނިންމޭނީ

ޤާނޫނީ

މަދވެގެން

ޢަދަދަކީ
3

3

(ތިނެއް)

(ތިނެއް)

މީހންގެ

އަޣލަބިއްޔަތ އެކަމެއް ފާސްކރމަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
ސްވިމާރސް
ޑިވެލަޕްމެންޓް ކޮމިޓީ

( .42ހ)
(ށ)

ވމާރސް ޑިވޮލަޕްމެންޓް ކޮމިޓީއެއް
މތިން ސް ި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާގޮތެއްގެ ަ
ވނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދގެ ދަށން އެކލަވާލަން ާ
ނބަރންގެ
ނވި ( 5ފަހެއް) މެ ް
ނ ި
ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ އެކލެވިގެންވަނީ އަން ަ
މައްޗަށެވެ.
ރޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކރާ ( 2ދޭއް) މެންބަރން.
 )1ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ޕް ެ
 )2އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ސްވިމިންގ ،ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިން ،ވޯޓަރ
ޕޯލޯ އަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގެ ކޯޗން ،ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލން( 18 ،އަށާރަ)
ޢންޔަންކރާ ( 3ތިނެއް)
ރއިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ަ
ނތެރިންގެތެ ެ
އަހަރންމަތީގެ ފެތ ް
މެންބަރން.
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(ހ)
ސްވިމާރސް

ޓފޯމް ޑައިވިންގ
ޒ ފެތމާއި ،ޕްލެ ް
ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީއަކީ ފެތމާއި ،ސިންކްރޮނައި ް
ގ
އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯ ކޅިވަރތަކގެ ޔޫތ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމގެ ކަންތައްތައް ހިނ ާ
މޓީއެކެވެ.
ށ ލަފާދިނމަށް އފައްދާފައިވާ ކޮ ި
ބލައި ހިންގާ ކޮމިޓީއަ ް
ނހިގާގޮތް ަ

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ
އ
މަސްއޫލިއްޔަތތަ ް

(ށ)

 )1ފެތމާއި ،ސިންކްރޮނައިޒް ފެތމާއި ،ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯ ކޅިވަރތަކގެ
ފ
ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމގެ އެންމެހާ ކަންތައް ރާވައި ހިންގމަށް ބޭނންވާ ލަ ާ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދިނން.
ދވެހިންގެ މެދގައި ހޭލންތެރިކަން އިތރކޮށް އެކަންކަމގެ
 )2ފެތމގެ ޅިވަރތަކާބެހޭގޮތން ި
ކމިޓީއަށް ހށަހެޅން.
ޚިޔާލ އފެއްދމގޮތން ބޭނންވާ ކަންތައްތައް ޕްލޭންކޮށް ހިންގާ ޮ
މތާއި
 )3މިކޅިވަރތަކގެ ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމތައް ހިންގމަށް ބޭނންވާ މަޢލޫ ާ
ޕްރޮގްރާމތައް

ތަމްރީން

ގެންދާނެ

ގޮތްތަކާމެދ

ކޮމިޓީގެ

ލ
ކނިކަ ް
ޓެ ް

ނ
ލަފާގެމަތި ް

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއަށް ހށަހަޅައި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމތައް ހިންގާތޯބެލން.
ގ ކޅިވަރތަކާއިބެހޭ ލަފާދީ
ތކާއި ހަމަތަކގެ މަތިން ،ފެތމ ެ
 )4ފެތމގެ ކޅިވަރތަކގެ އޞޫލ ަ
އެފަދަ

ކޅިވަރތައް

ކރިއަރވައި

އިންތިޒާމްކޮށް

އޓޭނެ
ދަމަހަ ް

ގޮތްތައް

އ
ބަލަ ި

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނން.
 )5ޚާއްޞަކޮށް
މަޢލޫމާތދީ

ރާއްޖޭގެ

އެކިއެކި

ސަރަޙައްދތަކގެ

ތތައް
ތަމްރީނދޭނޭގޮ ް

ސްކޫލްކދިންނަށް

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީން

ހ
މިކޅިވަރތަކާބެ ޭ

އަންގާގޮތެއްގެ

މަތިން

ހންގން.
ކރިއަށްގެންދާނޭގޮތްތައް ރާވައި ި

ނކަމާ ގޅޭގޮތން އަޅަންޖެހޭ
ބލައި އެކަ ް
 )6ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމތައް ހިނގާގޮތް ަ
ފިޔަވަޅތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން އަޅަމން ގެންދިއން.
އެޕީލްސް ކޮމިޓީ

( .43ހ)

އެޕީލްސް ކޮމިޓީގެ

( .44ހ)

އޗަށެވެ.
އެޕީލްސް ކޮމެޓީ އެކލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި  5މެމްބަރންގެ މަ ް
( )1އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް .ނވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކރާ މީހެއް.
( )3އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކރާ މެމްބަރެއް.
( )2އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޯޗާސް ކޮމިޝަނން ޢައްޔަންކރާ މެމްބަރެއް.
( )4އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ޢައްޔަންކރާ ،މިނިވަން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް  /ޤާނޫނީ
މާހިރެއް.
( )5އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކލަބްތަކން ޢައްޔަންކރާ މެމްބަރެއް.

މަސްއޫލިއްޔަތ

އެޕީލްސް ކޮމީޓީއިން ތިރީގައި ބަޔާން ކރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތތައް އަދާކރަންވާނެއެވެ.
( )1ކޅިވަރގެ ޤަވާޢިދތަކާއި ޚިލާފ މައްސަލަތަކގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅ އަޅާ މައްސަލަތަކގައި
ކޅންތެރިން އެފަރާތްތަކާއި މެދ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅާއި މެދ ހިތްހަމަ ނޖެހޭ ކަމެއް
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މެދވެރިވެފައިވާނަމަ

ހށަހެޅމން

އެކަމެއް

އެކަމެއް

ބެލން.

މިގޮތން

ޅ
ހށަހެ ޭ

ފޔަވަޅެއް އެޅނ ފަހން
ނ އެފަދަ ި
ނނަންވާ ީ
ނ ބަލައިގަ ް
މައްސަލަތައް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ ް
މީލާދީ ގޮތން ( 31ތިރީސް) ދވަސް ހަމަވެފައި ނވާ ނަމައެވެ.
( )3އެސޯސިއޭޝަނން

ފާސްކޮށްގެން

ހިންގާ

ކަންތައްތަކާއި

ނިންމާ

ކަންތައްތަކާމެދ

ހިތްހަމަނޖެހޭ ފަރާތްތަކން އެކަމެއް އިތރަށް ބެލމަށް ހށަހަޅާ ކަންތައްތައް ބެލން.
ނންވާނީ އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް
މިގޮތން ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެޕީލްސް ކޮމިޓީން ބަލައިގަން ަ
އެޅނ ފަހން މީލާދީ ގޮތން ( 45ސާޅީސްފަހެއް) ދވަސް ހަމަވެފައި ނވާ ނަމައެވެ.

(ށ)
މައްސަލަ ހށަހަޅާނެ
ގޮތް ގޮތާއި މައްސަލަ

( .45ހ)

ނިންމން

(ށ)

ޤނޫނީ
ޔން ކރެވިފައި ހންނަ ާ
ނ މިކޮމިޓީއަށް ޢައް ަ
މިކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައ ރިޔާސަތބަލަހައްޓާ ީ
ވަކީލެވެ.
މިކޮމީޓީއަށް މައްސަލަ ހށަހަޅަންވާނީ ލިޔމންނެވެ .އެފަދަ މައްސަލަ ހށަހަޅާއިރ 211/-
(ދއިސައްތަ) ރފިޔާގެ ޑިޕޮސިޓެއް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ.
މިކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ( 4ހަތަރެއް) މެންބަރންނެވެ.
މނީ މިޤަވާޢިދގެ ދަށން ޤާނޫނީ ގޮތން ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގެ
މިކޮމިޝަނން ކަމެއް ނިން ޭ
ލބިއްޔަތ އެކަމެއް ފާސްކރމަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
މެންބަރންގެ އަޣ ަ

ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީ

(ހ)

ނބަރންގެ މައްޗަށެވެ.
ހތެއް) މެ ް
ވނީ އަންނަނިވި ަ ( 7
ގން ަ
ޓޯނަމަންޓް ކޮމިޓީ އެކލެވި ެ
 -1އެސޯސިއޭޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް
 -3އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ
 -2އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރ
 -4އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ޑައިރެކްޓަރ
 -5އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން
 -6އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޯޗާރސް ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރޕާސަން
 -7އެސޯސިއޭޝަންގެ ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

(ށ)

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީން

ކަނޑައަޅާ،

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ޤަވާޢިދތަކާއި

އ
އޞޫލތަކާ ި

ނމަންޓްތަކެއް ރާވައި ހިންގާނީ
އެއްގޮތްވާގޮތގެމަތިން އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ ހރިހާ ޓޯ ަ
ޓންނެވެ.
ޓޯނަމަންޓް ކޮމި ީ

(ނ)

ކޮންމެއަހަރަކ

އެސޯސިއޭޝަނން

ހިންގާނެ

އ
ޓތަ ް
ޓޯނަމަން ް

ކަނޑައެޅމގައި

އެގްޒެކެޓިވް

ނ ޗެމްޕިއަންޝިޕްތަކާއި ވާދަވެރި
ނމަންޓް ކޮމިޓީންނެވެ .މިގޮތ ް
ކޮމިޓީއަށް މަޝްވަރާދޭނީ ޓޯ ަ
ގ މަޤްޞަދތައް ފރިހަމަކރަން
ހން ގޮތްގޮތން އެސޯސިއޭޝަން ެ
އެކިއެކި މބާރާތްތަކާއި އެހެނި ެ
ޓ
މންޓްކޮމި ީ
ރާވާ ހރިހާ މބާރާތްތައް ރާވައި ހިންގާނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ލަފާގެ މަތިން ޓޯނަ ަ
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އިންނެވެ.

(ރ)

މންޓްތަކގައި ބައިވެރިވާންއެދޭ ފަރާތްތަކން ހށަހަޅާ
ގގޮތން ޓޯނަ ަ
ޓތައް ރާވައި ހިންގމ ެ
ޓޯނަމެން ް
ހށަހެޅންތަކަށް

ޖަވާބ

ދިނމގައި

އެގްޒެކެޓިވް

ކޮމިޓީއަށް

މަޝްވަރާދޭނީ

ޓ
ޓޯނަމަން ް

ކޮމިޓީއިންނެވެ.
އަޚްލާޤީކޮމިޓީގެ

(ބ)

އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީ

( 46ހ)

އަޚްލާޤީކޮމިޓީގެ

(ހ)

މަސްއޫލިއްޔަތ

ޓނަމަންޓް
ފދޭނީ ޯ
މބަރންނަށް ލަ ާ
ޖޓާއިބެހޭގޮތން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެ ް
ޓތަކގެ ބަ ެ
ޓޯނަމަން ް
ކޮމިޓީންނެވެ.
އޗަށެވެ.
އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީ އެކލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި  5މެމްބަރންގެ މަ ް
 -1އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ނވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކރާ މީހަކ.
 -3އެސޯސިއޭޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް.
 -2އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ކލަބތަކން ކަނޑައަޅާ ( 1އެކެއް) މެންބަރ.
މންބަރ.
 -4އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޯޗަރސްކޮމިޝަނންޢައްޔަންކރާ(1އެކެއް) ެ
 -5އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކރާ ( 1އެކެއް) މެންބަރ.

މަސްއޫލިއްޔަތ

އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީގެ ތިރީގައިވާ ގޮތގެ މަތިން މަސްއޫލިއްޔަތތައް އަދާކރަންވާނެއެވެ.
( )1އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ މބާރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކގައި ބައިވެރިވާ ކޅންތެރިންނާއި
އ
ޖގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ި
ކޯޗންނާއި އޮފިޝަލން އަދި އެހެނިހެން ބައިވެރިން ދިވެހިރާއް ޭ
އ
ނ ސާބިތވެއްޖެނަމަ އެކަމެ ް
ނ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކރިކަ ް
ހނިހެ ް
ޚިލާފް ކަމެއް ނވަތަ އެ ެ
ފޔަވަޅަކާމެދ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނން.
ބަލައި ތަޙޤީޤކޮށް އަޅަންޖެހޭ ި
އ
( )2އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދތަކާއި އޞޫލތަކާއި ޚިލާފވެއްޖެކަން ޤަބޫލކރެވިއްޖެ ޙާލަތެ ް
ނ
މެދވެރި ވެއްޖެނަމަ ނވަތަ އެފަދަ މަޢލޫމާތެއް އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތން ތަޙޤީޤކޮށް އެކަމާމެދ މަޝްވަރާކރމަށްފަހ އެކަމާމެދ
އަޅަންފެންނަ ފިޔަވަޅަކާމެދ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނން.

(ށ)

އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަމަކާމެދ ފިޔަވަޅ އެޅމގެބާރެއް އަޚްލާޤީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެނެއް
ށ
ނ ފިޔަވަޅގެ މަޢލޫމާތ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަ ް
މޓީން އަޅަންފެން ަ
ނވެއެވެ .މިގޮތން އަޚްލާޤީ ކޮ ި
ދިނމން ،އެކަމަކާއި ގޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާ

( 47ހ)

ތމަ  3މަސްދވަހގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ
ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ފރަ ަ
ތާރީޚެއްގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާ ބާއްވަން ވާނެއެވެ .އަހަރީ ޢާންމ
ނށް ކިޔާއިރ ،އެއީ އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރވމަށް ކިޔޭ
ޖަލްސާއަށް މެންބަރން ަ
ނ އެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ
ޔފައި އޮންނަވާނެއެވެ .ޤަވާޢިދ ް
ކިއމެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް ލި ެ
ކރެވޭތާ ( 6ހައެއް) މަސްދވަހގެތެރޭގައި ފރަތަމަ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވާފައި އޭގެފަހގައި
އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާއެއް ނބޭއްވި ދެޖަލްސާ ދެމެދގައި ( 15ފަނަރަ) މަސްދވަސް ހަމަވެގެން
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ށ
ނ އެކަމަ ް
ޖލްސާ ބޭއްވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ް
ނވާނެއެވެ .އަހަރީ ޢާއްމ ަ
ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ކަ ނޑައަޅާ ވަގތެއްގައެވެ.

(ށ)

އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް އެޖަލްސާ ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚގެ ( 15ފަނަރަ)
ދވަސްކރިން

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނށް
މެންބަރން ަ

އެންމެހައި

ދޭންވާނެއެވެ.

ލިއމަކން

ދ އެޖެންޑާ
މށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ،ވަގތާއި ތަން އަ ި
މިނޯޓިސްގައި ޖަލްސާ ބޭއްވ ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ޖަލްސާ ފެށމގެ ( 24ސައވީސް) ގަޑިއިރކރިން ޖަލްސާ އޮތްކަން
ދން ޖެހޭނެއެވެ.
މެމްބަރންނަށް ހަނދާންކޮށް ޭ

(ނ)
(ރ)
(ބ)
(ޅ)

އަހަރީ

ޖަލްސާ

ޢާންމ

ބޭއްވމގެ

7

(ހަތެއް)

ދވަސްކރިން

ޖަލްސާއޮންނަކަން

އިޢލާންކރަންވާނެއެވެ.
ތންބައިކޅަ
މންބަރންގެ ި ( 1/3
އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ ވޯޓދިނމގެ ޙައްޤ ލިބިފައިވާ ެ
އެއްބައި ) ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރވމންނެވެ.
އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާސްކރެވޭނީ ،އެކަމަކަށް ޖަލްސާގައި ޙާޟިރވެފައިވާ
ދބައި) ގެ ތާއީދ ލިބިގެންނެވެ.
ނބަރންގެ ( 2/3ތިންބައިކޅަ ެ
ވޯޓދިނމގެ ޙައްޤލިބިފައިވާ މެ ް
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރވާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަށް މެންބަރން ޙާޟިރނވެއްޖެނަމަ ،
ވނަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާގައި
ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޖަލްސާ އަލން ބޭއްވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ދެ ަ
ނނީ ޢަދަދ ހަމަނވިނަމަވެސް މިޖަލްސާ ކރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
މެންބަރންގެ ޤާ ޫ

(ކ)

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގ ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ .ޕްރެޒިޑެންޓް ނެތިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ނވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަންކރާ މީހެކެވެ .އަހަރީ ޖަލްސާގައި
ކަމެއް

ނިންމމގައި

ވޯޓދިނމގައި

ދެފަރާތން

އޖެ
ހަމަހަމަވެ ް

ހިނދެއްގައި

ކާސްޓިންގ

ވޯޓދިނމގެ ޙައްޤ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(އ)

އަހަރީ ޢާއްމޖަލްސާގެ ޔައމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ވ)

ނ
ހ ް
އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކރަން ޖެހޭކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓަށް ފެންނަ އެހެނި ެ

(މ)

ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތން މަޝްވަރާކރެވިދާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރން އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާއަށް ހށަހަޅައި ދިނން އެދި ލިޔމަކން
އެސޯސިއޭޝަންއަށް

އވާ
ހށަހަޅާފަ ި

މައްސަލައެއްވާނަމަ

އެމައްސަލައަކާމެދ

އަހަރީ

ޢާންމ

ޖަލްސާގައިމަޝްވަރާކރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާ ބޭއްވމގެ ( 31ތިރީސް)
އސަލަތަކެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ
ދވަސް ކރިން ޖަލްސާއަށް ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ހރިހާ މަ ް
އިދާރާއަށް ފޮނވަން ވާނެއެވެ.
ޚާއްޞަ ޢާއްމ
ޖަލްސާ

( .48ފ)

އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފާސްކރަންވާނެއެވެ.
 )1އެސޯސިއޭޝަންގެ ފާއިތވި އަހަރ ދވަހގެ ތެރޭގައި ކރެވނ ހރިހާ ކަންތައްތަކާއި
ބެހޭގޮތން
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ލލެވިފައިވާ
އެކ ާ

އަހަރީ

ރިޕޯރޓާއި

އަހަރީ

ބަޖެޓްތަކާއި

ނ
އޮޑިޓަރ ް

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

h
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Swimming Association of Maldives
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www.swimming.org.mv

ރިޕޯރޓްތަކާމެދ ޚިޔާލފާޅކޮށް ބަހސްކޮށް ރިޕޯރޓްތައް ފާސްކރން.
 )2އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއާއި ،އޯޑިޓަރގެ މަޤާމް ހސްވެފައިވާނަމަ ،އެފަދަ
މަޤާމްތަކަށް މީހން ހޮވން.

(ދ)

ވތަ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖަލްސާތަކަށް ކިޔާކިޔމގައި މެންބަރެއްގެ ނަން ދޫކޮށްލެވމަކން ،ނ ަ
ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރވމަށް އަންގާ އެންގން ނލިބި އޮތމަކން ،އެފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި ހިންގާ
ތއްތަކެއް ކަމަކަށް ނބެލޭވޭނެއެވެ.
ކަންތައްތަކަކީ ޞައްޙަނޫން ކަން ަ

(ހ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއަށް

ފެނިއްޖެ

ހިނދެއްގައި

ނވަތަ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ބއި) މެންބަރން ސޮއިކޮށްފައިވާ
ވޯޓދިނމގެ ޙައްޤ ލިބިފައިވާ މެންބަރންގެ ( 1/2ދެބައިކޅައެއް ަ
ލިޔމެއް ޚާއްޞަ ޢާންމ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ދިނމަށް އެދި އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ޕްރެޒިޑެންޓަށް،
ލސާއެއް ބޭއްވަންވާނެއެވެ.
ހށަހެޅމން ޚާއްޞަ ޢާންމ ޖަ ް

(ށ)
(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވމަށް އެދި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހށަހަޅާތާ
( 14ސާދަ) ދވަހގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚާއްޞަ އާއްމ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ.
އގޮތްވާގޮތގެމަތިން ،އަހަރީ އާންމ
ޚާއްޞަ އާންމ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކރާނީ މިޤަވާޢިދާއި އެ ް
ޖހޭ
ކންކަމާއި ،އަވަހަށް ނިންމަން ެ
ހން ަ
ހ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެ ެ
ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ކރަންޖެ ޭ
ކަންކަމގެ މައްޗަށެވެ.

(ރ)

ޚާއްޞަ ޢާންމ ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ( 3ތިނެއް) މެންބަރންނާއި ވޯޓދިނމގެ
ޙައްޤ

ލިބިފައިވާ

މެންބަރންގެ

1/4

ތެރެއިން

(ހަތަރބައިކޅަ

އެއްބައި)

މެންބަރން

ޙާޟިރވމންނެވެ.

(ބ)

ޚާއްޞަ ޢާންމ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ނވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކރާ
މީހެކެވެ .މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމާ ކަމެއްގައި ވޯޓްދިނމގައި ދެފަރާތން ހަމަހަމަވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ކާސްޓިންގ ވޯޓް ދިނމގެ އިޚްތިޔާރ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ޅ)
އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ
ޖަލްސާތައް.

( .49ހ)
(ށ)
(ނ)

ޖލްސާގައި ޙާޟިރވެފައިވާ ވޯޓ
މއް ފާސްކރެވޭނީ ،އެކަމަކަށް ަ
ޚާއްޞަ ޢާންމ ޖަލްސާއިން ކަ ެ
ދިނމގެ ޙައްޤ ލިބިފައިވާ މެންބަރންގެ އަޣލަބިއްޔަތންނެވެ.
އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ މަދވެގެން މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކ އެއްފަހަރ ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ބއްވަން ޕްރެޒިޑެންޓަށް ފެނިއްޖެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އިތރ ޖަލްސާތަކެއް ާ
ހިނދެއްގައި އިތރ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
ގން
ޖލްސާ ބޭއްވމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގތގެ އެންމެ މަދވެ ެ
ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް ަ
ނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ
( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރކރިން އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ މެންބަރން ަ
އސަލަތަކގައި މަޝްވަރާކރމަށް
ވނެއެވެ .މީގެއިތރން ކއްލި މަ ް
ޖެނެރަލް ސެކެރެޓަރީ ފޮނވަން ާ
( 12ބާރަ) ގަޑިއިރކރީގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނމަށްފަހ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

(ރ)

ހ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ( 5ފަހެއް) މެންބަރންނެވެ.
ޖަލްސާ ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޤތޖެހޭތާ ( 31ތިރީސް) މިނެޓް ހިނގާއިރ ޤާނޫނީ ޢަދަދ
ހަމަވެފައިނވާނަމަ،
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ޓވްކޮމިޓީގެ
އެގްޒެކެ ި

ޕްރެޒިޑެންޓް

ކަނޑައަޅާ

އެހެން

ތާރީޚެއްގައި

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

h
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www.swimming.org.mv

ނށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ޖަލްސާއަލން ބޭއްވމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރން ަ
ޖަލްސާތަކގެ ނިންމން

( .51ބ)
(ޅ)

ޖަލްސާތަޖގައި ވޯޓ
ދިނމާއި ވޯޓ

( .51ހ)

ދިނމގެ ޙައްޤ

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީން

ނިންމަންވާނީ

ކަމެއް

އެކަމެއް

ކރމަށް

ކޮމިޓީގެ

އަޣލަބިއްޔަތ

ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކގެ ރިޔާސަތ ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓެވެ.
ނވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓަށް ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރވެފައި ނވާނަމަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ.
ބޔާންކޮށްފައި ނވާހާ ހިނދަކ ،އަދި ސިއްރ ވޯޓެއް ނެގމަށް
މިޤަވާއިދގައި އެހެންގޮތަކަށް ަ
ވނީ،
އ ނިންމަން ާ
ގ ނިންމންތަ ް
ވހާ ހިނދަކ ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހރިހާ ޖަލްސާތަކެއް ެ
ބޭނންނ ާ
ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރވެފައިތިބި މެންބަރން ވޯޓދޭ އޞޫލން ނެގޭ ވޯޓަކން ޖަލްސާގައި

ލިބން.

އޔަތންނެވެ.
ބައިވެރިވާ މެމްބަރންގެ އަޣލަބި ް

(ށ)
(ނ)

ޓ
މެމްބަރންގެ ތެރެއިން ނެގޭވޯ ް

ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ

ނބަރަކދޭ ކާސްޓިންގ ވޯޓަކންނެވެ.
ބަލަހައްޓާ މެ ް
ޚާއްޞަ

ޤަރާރތައް

ފާސްކރެވޭނީ،

ޖަލްސާގައި

ހާޟިރވެތިބި

މެމްބަރންގެ

ތެރެއިން

ގންނެވެ .އާދަޔާއި ޚިލާފ ޤަރާރތައް
މންބަރންގެ ތާއީދ ލިބި ެ
(1/3ތިންބައިކޅަ އެއްބައި) ެ
ބއްޔަތ ލިބިގެންނެވެ.
ފާސްކރަންވާނީ ޖަލްސާގައި ޙާޟިރވެތިބި މެންބަރންގެ އަޣލަ ި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހރިހާ ޖަލްސާތަކެއްގެ ޔައމިއްޔާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެރެޓަރީ
ދން
ވނެއެވެ .ޖެނެރަލް ސެކެރެޓަރީ އެފަދަ ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރނވެއްޖެނަމަ ެ
ބަލަހައްޓަން ާ
ޖަލްސާތަކގެ ޔައމިއްޔާ ލިޔާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ .ކޮންމެ
ޖަލްސާއެއްގެ ޔައމިއްޔާ  ،ފާސްކރާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

(ރ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް މީހަކ އިންތިޚާބ ކރމަށް އިޢލާނ ކރމަށްފަހ
ރވެންދެން އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް
އންތިޚާބ ނިމި ނަތީޖާ އިޢލާނ ކ ެ
އެދވަހން ފެށިގެން ި
އެސޯސިއޭޝަންގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ވމގެ ފރޞަތެއް ނދެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބތަކގައި ވޯޓ
ދިނމާއި ޥޯޓާމެދ

( .52ހ)

ތ
ޢަމަލކރާނެ ގޮ ް

(ށ)
(ރ)

ނތިޚާބކރަން ނަގަންވާނީ ސިއްރ
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކިއެކި މަޤާމތަކަށް މެމްބަރން އި ް
ވޯޓެކެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރންގެތެރެއިން ވޯޓ ދިނމގެ ޝަރޠ ހަމަވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް
އިންތިޚާބތަކގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އޞޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތގެމަތިން ވޯޓ ދިނމގެ ޙައްޤ ލިބޭނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައިވެސް ވޯޓދެވޭނެ މެމްބަރންގެ ޞައްޙަ ލިސްޓެއް
ތތަކަށް
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމތަކަށް ކރިމަތިލާ ފަރާ ް
ދޫކރަން ވާނެއެވެ.

(ބ)

ކށް މީހަކ އިންތިޚާބ ކރަން
އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށް ނަގާ ވޯޓ އެއްވަރ ވެއްޖެނަމަ އެމަޤާމަ ަ
ނއެވެ.
ނ ޢާއްމކޮށް އިޢލާނ ކރަން ވާ ެ
ދެވަނަ ފަހަރަށް ހޅވާލައި އެކަ ް
މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހޅވާލާ ފރޞަތަށް ކރިމަތިލމގެ މއްދަތ މަދވެގެން ( 7ހަތެއް)
އވެ.
ދވަހަށްވރެ ކޑަވެގެން ނވާނެ ެ
އެސޯސިއޭޝަނން

) ( 26 / 31

ބާއްވާ

އިންތިޚާބތަކގައި

ވޯޓގެ

މަސައްކަތް

ކރިޔަށް

ގެންދަންވާނީ

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
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(ޅ)

ސިއްރ ހިފެހެއްޓން

( .53ހ)
(ށ)

ޚަބަރ ފަތރާ
ތތަކަށް
ވަޞީލަ ް

( .54ހ)

މަޢލޫމާތ ދިނން

އެކަމަށްޓަކައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކރާ ކޮމިޓީއަކންނެވެ .މިފަދަ ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބ
ފެށމގެ މަދވެގެން ( 1އެކެއް) ދވަސްކރިން އެކލަވާލަން ވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހރިހާ ޖަލްސާތަކެއްގައިވެސް ދެކެވޭ ވާހަކަޔަކާއި އެވާހަކަތަކާއިގޅޭގޮތން
ކރެވޭ ހރިހާ މޢާމަލާތެއްގެ ސިއްރ ހިފެހެއްޓމަކީ ކޮންމެ މެންބަރންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހިންގާ

އެސޯސިއޭޝަނން

ހރިހާ

ޙަރަކާތްތަކާ

ގޅޭގޮތން

ސިއްރތައް

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ހިފެހެއްޓމަކީ އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތްކރާ އެންމެހާ މވައްޒަފންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނ
ގންވަ ީ
އ ނވަތަ މީޑީއާއަށް މަޢލޫމާތ ދިނމގެ ބާރ ލިބި ެ
ޚަބަރ ފަރތރާ ވަޞީލަތްތަ ް
ތނަމަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ.
ނ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓަށެވެ .ނވަތަ ޕްރެޒިޑެންޓް ެ
ނވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ނވަތަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ށވެސް އެމީހެއްގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގޅޭގޮތން ޕްރެޒިޑެންޓް
ކޮމިޓީތަކގެ ޗެއަރޕާސަނންނަ ް
ނވަތަ

ކަނޑައަޅާ

ޕްރެޒިޑެންޓް

ފަރާތެއްގެ

މަތިން

މަޝްވަރާގެ

މަޢލޫމާތ

މީޑީއާއަށް

ޓގެ މެމްބަރެއް ކަމގައި ވިއަސް
ހކަށް އެމީހަކީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމި ީ
ދެވިދާނެއެވެ .މީގެ އިތރ މީ ަ
ނވަތަ އެނޫން މީހެއް ކަމގައި ވިއަސް މީޑީއާއަށް މަޢލޫމާތ ދިނމގެ ބާރ ލިބިގެނެއްނވެއެވެ.

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެއްވެސް

ތ
ހއްދަނެ ި

މެންބަރަކ

ނސްބަޔާނެއް
ޫ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ފަރާތންދީފިނަމަ ،އޭގެ ސަބަބން އެސޯސިއޭޝަންއަށް ގެއްލމެއް ވިޔަސް އަދި ނވިއަސް
އެމީހަކާމެދ ޤަވާޢިދން ފިޔަވަޅ އެޅމގެ އިޚތިޔާރ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ
މެންބަރންނަށް މަނާ

( .55ހ)

އ
ކަންތަ ް

(ށ)

އިސްލާމްދީނާއި

ޤާނޫނާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤަވާޢިދތަކާއި

ޚިލާފްވާ

ފަދަ

ކަމެއް

ކރމަކީ

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހާ މެންބަރންގެ މައްޗަށް މަނާކެމެކެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތން

އިންތިޒާމްކރާ

އެއްވެސް މބާރާތެއްގައިވެސް އަދި

އެއްވެސް

ވސް ސިފައެއްގައި ހިންގައިގެން
މެޗެއްގައިވެސް އެއްވެސް މެންބަރެއް ބޭއަދަބީ ޢަމަލެއް އެއް ެ
ނވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަން
ހިންގމަށް ފައިސާ

( .56ނ)

ހޯދާނޭގޮތް

އޗެއް ޤަބޫލކޮށްގެން ނވާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކ ރިޝްވަތގެ ގޮތގައި އެއްވެސް އެ ް
ތ
ނ ހިންގާ ނވަ ަ
މިފަދަކަމެއް ހިންގައިފިކަން ސާބިތވެއްޖެނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ް
އިންތިޒާމްކރާ

ނވަތަ

ހއްދަދޭ

އެއްވެސް

މެޗެއްގައި

އަދި

މބާރާތެއްގައި

ބައިވެރިވން

ދާއިމީގޮތން މަނާކރމގެ އިޚތިޔާރ އެސޯސިއޭޝަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހިންގމަށްޓަކައި
ބޭނންވާ މާލީއެހީ
ހޯދާނެގޮތް

57

އ ތިރީގައިވާ އޞޫލން ފައިސާ ހޯދމަކަށް މިޤަވާޢިދގެ އެއްވެސް
އެސޯސިއޭޝަން ހިންގމަށްޓަކަ ި
މާއްދާއެއް ހރަހެއްނާޅައެވެ.
( )1ކޅިވަރާބެހޭ ޤައމީ މަޖްލީހންދޭ ފައިސާގެ އެހީ.
( )2ސްޕޮންސަރގެ ގޮތގައި ހޯދާ ފައިސާގެ އެހީ.
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ލބޭ ފައިސާގެ އެހީ.
( )3އެސޯސިއޭޝަނާ އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ބޭރގެ ޖަމާޢަތްތަކން ި
( )4މެމްބަރންގެ އަތން ނެގޭ ޗަންދާ.

(ހ)

އ
ހށް ބޭނންވާ މާލީ އެހީހޯދަ ި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ހިންގމަށްޓަކައި ދވަހން ދވަ ަ
ގންވެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ނަގާ
ލޯންނެގމގެ ފރިހަމަ އިޚްތިޔާރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބި ެ
ގނެ
ނވެ .މިފަދައިން ފައިސާ ނަ ާ
ފައިސާއާއި ނަގާނެ މިންވަރެށް ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީން ެ
ޢަދަދ އަދި ޚަރަދކރާނެ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި އެސޯސިއޭޝަން ކރިއެރވމަށް ޚަރަދކރާނެ
ފައިސާގެ ޢަދަދވެސް ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއިންނެވެ.

(ށ)

އއްޗެއް ރަހނެއް ނވަތަ ސެކިއރީޓެއް ބާއްވައިގެން ފައިސާ
މިގޮތން ލޯނ ނެގމގައިެ ،
ނެގިދާނެއެވެ .އެސޯސިއޭޝަންގައި ހރި އެސެޓް އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮޕަޓީ އެނަގާ ލޯނެއްގެ
އންނެވެ.
ގތް ނިންމާނީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީ ި
ރަހނެއްގެ ގޮތގައި ބަހައްޓާނެ ޮ

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކގައިވާ ފައިސާއާއި މދަލގެ ޖމްލައަގަށްވރެ ބޮޑ ދަރަންޏެއް ނވަތަ
މާލީ

ޒިންމާއެއް

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނެގޭނީ،

ފާސްކރމަށްފަހ،

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީން

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާންމ ޖަލްސާގައި ފާސްކރާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކން އެކަން ފާސްކރމަށް ތާއީދ
ލިބިގެންނެވެ.

(ރ)

އފިސަރެއްގެ އެއްވެސް އަމިއްލަ މދަލެއް ރަހނ ކރމގެ ބާރ
މިގޮތން މެންބަރެއްގެ ނވަތަ ޮ
އ
ދއްކމގައި މެންބަރެއްގެ މދަލެ ް
އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމގައި ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަނބރާ ެ
ނނެއް ނވެއެވެ.
ނެގމގެ ބާރ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވްކޮމެޓީއަށް ލިބިގެ ް

(ބ)
އެސޯސިއޭޝަންގެ
މާލީކަންތައްތަކާއިބެހޭ

( .58ހ)

އެކައންޓް

ގ ފައިސާއާއި ލޯނ އެސޯސިއޭޝަންއަށް އަދާ ނކރެއްވިޖެނަމަ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތން ނަ ާ
އެފައިސާ އަނބރާ ދެއްކމގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މއައްސިސެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ އަހަރަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރގެ ޖެނއަރީމަހގެ ( 1އެކެއް) ވަނަ ދވަހން
ފެށިގެން  ،ޑިސެމްބަރމަހގެ  ( 31އެއްތިރީސް ) ވަނަ ދވަހގެ ނިޔަލަށެވެ.

ބެލެހެއްޓން

(ށ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ
ބޭންކެއްގައި

ފައިސާ

ޖަމާކޮށްފައި

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ބެހެއްޓމަށްޓަކައި

ނަމގައި

ބޭންކް

ހިންގާ

އެކައންޓެއް

ކޮމިޓީން

ކަނޑައަޅާ

ހޅވަންވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމގައި ދޫކރާ ޗެކތަކގައި ސޮއިކރމގެ ބާރ ލިބިފައިވަނީ

އަދި

ޕްރެޒިޑެންޓް،

ވައިސްޕްރެޒިޑެންޓް އަދި ޓްރެޜަރަރއަށެވެ.

(ނ)
(ރ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާ ޚަރަދކރމަށް ދޫކރާ ޗެކތަކގައި ސޮއިކރާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ
ރ ( 3ދޭއް) މީހންނެވެ.
ޗެކތަކގައި ސޮއިކރމގެ ބާރ ލިބިފައިވާ ( 2ތިނެއް) މީހންކ ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ

އޮފިޝަލން،

މެންބަރން

އަދި

މވައްޒަފންގެ

ޚަރަދތަކަށް

ނވަތަ

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކރމގައި ބައިވެރިވާ މީހންނަށް ފައިސާ ދިނމގެ އިޚްތިޔާރ
އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތން ދެވޭ ފައިސާއެއްގެ މިންވަރާއި ދޭނެ
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ފަރާތންނެވެ.
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އެސޯސިއޭޝަންގެ
އަހަރީ ހިސާބް

( .59ހ)

އެސޯސިއޭޝަން އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކރެވޭ ޚަރަދގެ ހިސާބާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ
އެންމެހައި

ހންގާކޮމިޓީން
ި

ކަންތައްތައް

ކަނޑައަޅާ

މަތިން

ގޮތެއްގެ

ޓނީ
ބަލަހައް ާ

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓްރެޜަރަރއެވެ.

(ނ)

އެސޯސިއޭޝަން އިން ކޮންމެ އަހަރަކވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދގެ އަހަރީ
ހިސާބ ތައްޔާރކރަންވާނެއެވެ .މިގޮތން ތައްޔާރ

ކޮށް ފާސްކރެވޭ އަހަރީ ހިސާބގައި

އެސޯސިއޭޝަންއަށް ވޭތވެދިޔަ އަހަރ ޗަންދާގެ ގޮތގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި،
ފއިސާގެ ޢަދަދާއި އާމްދަނީ އަދި ދަރަނި  ،ޚަރަދވި މިންވަރާއި،
ލބިފައިވާ ަ
އާމްދަނީގެ ގޮތގައި ި
މދަލާއި ލޯންތަކާބެހޭ މަޢލޫމާތ އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބތައް އެކލެވޭ ލިޔންތައް އެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ހސާބތައް ތައްޔާރކރާ ތާރީޚަކން
ގތަކަށް އެ ި
ނށް ބެލޭ ޮ
އޮފީހގައި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރން ަ
ވނެއެވެ .އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކ
ފެށިގެން  5އަހަރ ދވަހގެ މއްދަތަށް ބަހައްޓަން ާ
ނވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ތ ަ
އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެހިސާބތައް އެމެންބަރަކަށް ބެލޭނެ މަގ ަ

އެސޯސިއޭޝަން
އެފިލެވިއޭޓް

ވެފައިވާ

 )1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޅިވަރާ ބެހޭ ޤައމީ މަޖްލީސް.

.61

()National Sports Council

އ
ޖަމާޢަތްތަ ް

 )2މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ.
()National Olympic Committee
އޔާ "ފީނާ"
 )3ބައިނަލްއަޤވާމީ ފެތމގެ ޖަމްޢި ް
()NatationFederation Internationale de
 )4އޭޝިއާގެ ޤައމތަކގެ ފެތމގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ މައި ޖަމްޢިއްޔާ "އޭ .އޭ .އެސް .އެފް"
()Asian Amateur Swimming Federations
 )5ސައތ

އޭޝިއާގެ

ޤައމތަކގެ

ފެތމގެ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ

މައި

ޖަމްޢިއްޔާ

"އެސް.އޭ.އެސް.އެފް"
()South Asian Swimming Federations
އިދާރީ ހިންގން

( .61ހ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ހިންގމގެ ހރިހާކަމެއްއެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީއާއި ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ލަފާއާއި
އޓައި އެކަންކަމގެ ފރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.
މަޝްވަރާގެމަތިން ބަލަހަ ް

(ށ)

އެސޯސިއޭޝަން
އވާލން

( .62ހ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ އިތރން އިދާރީ އެހެނިހެން މވައްޒަފން ކަނޑައަޅައި
ޢައްޔަންކރާނީ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ޕްރެޒިޑެންޓްއެވެ.
ޖލްސާއަކަށް
ކޓިވްކޮމިޓީން ޢާއްމ ަ
އޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން އެގްޒެ ެ
އެސޯސިއޭޝަން އވާލަން ޖެހި ް
ހށައަޅާ

ޢާއްމ

ޖަލްސާއެއްގެ

(މިޖަލްސާގައި

އެސޯސިއޭޝަންގެ

މެމްބަރންގެ

ގއި
ގޮތ ަ

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެމްބަރންގެ (3/2ތިންބައިކޅަ ދެބައި) މެމްބަރން ޙާޒިރވާ ޖަލްސާއަކން)
ޤރާރެއް ފާސްކރމަށްފަހ އެކަން
ލބިގެން ޚާއްޞަ ަ
ދބައި) އަޣލަބިއްޔަތ ި
( 3/2ތިންބައިކޅަ ެ
) ( 29 / 31
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މއައްސިސަށް

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ހށައަޅާ

އެފަރާތން

ކަމާއިބެހޭމިނިސްޓްރީއަށް

ހށައަޅައިގެންނެވެ.

(ށ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ މއައްސިސް އެސޯސިއޭޝަން އވާލަން ބޭނންވެއްޖެނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް
ޢާއްމ ޖަލްސާއަކަށް ހށަހަޅާ މިމާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތގެ މަތީން ޢަމަލކޮށް އެސޯސިއޭޝަން
އވާލެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

މިއެސޯސިއޭޝަން އވާލމަށް ކަނޑައަޅާ ޢާއްމ ޖަލްސާގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މދަލާއި މެދ
6

މިޤަވާޢިދގެ

މާއްދާގެ

ވަނަ

(ނ)

ވާގޮތގެ

ތން
މަ ި

ކރިއަށް

ގެންދާނެގޮތެއް

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް

.63

އަހަރީ ރިޕޯރޓް

( .64ހ)

ގެނައން.

އ
ތން ނވަތަ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީ ާ
ނ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަ ި
މިޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭ ީ
މަޝްވަރާ

ގނެވޭ
ެ

ކރމަށްފަހ

އިޞްލާހެއް

އެސޯސިއޭޝަންގެ

އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީން

އ
ސ ކރމަށް ފަހ އެއިޞްލާހެ ް
ޞލާޙެއް ހިންގާކޮމިޓީއިން ފާ ް
ފާސްކޮށްގެންނެވެ .މިފަދަ އި ް
ފާސްކރެވޭ ފަހން ބޭއްވޭ އަހަރީ ޢާއްމ ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރންނަށް ޢާއްމކރަންވާނެއެވެ.
އަދި މިގެނެވނ އިޞްލާހާއެކ އަސާސީ ޤަވާޢިދ ފާސްކރމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މއައްސިސް
ޓރީއަށް ހށައަޅާ މިޤަވާޢިދ ފާސްކރަންވާނެއެވެ.
މެދވެރިކޮށް ކަމާއިބެހޭ މިނިސް ް

(ށ)
ތަރޖަމާކރމާއި
މާނަކރން

( .65ހ)
(ށ)

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ފރަތަމަ ( 2ތިނެއް) މަސްދވަހގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ
ރިޕޯރޓް ތައްޔާރކޮށް އަހަރީ ޢާންމ ޖަލްސާއަށް ހށައަޅާ ފާސްކރަންވަނެއެވެ.
މިގޮތން

ތައްޔާރކރާ

އަހަރީ

ރިޕޯރޓގައި

އެސޯސިއޭޝަން

އެއަހަރ

ހިނގިގޮތާއި

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެރިޕޯރޓގައި ހިމެނިފައި ހންނަންވާނެއެވެ.
ގ
މ ތިރީގައި އެވަނީ މިޤަވާޢިދގައި ބޭނން ކރެވިފައިވާ ބަސްބަހ ެ
އެހެން ގޮތަކަށް ލިޔެފައިނވާނަ ަ
މާނައެވެ.
"

ވާދަވެރި

ފެތންތެރިން"

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ފަރާތން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކޮންމެ

މީލާދީ

ށ " ވާދަވެރި ފެތންތެރިންނޭ"
އަހަރެއްގެތެރޭގައި ބާއްވާ މބާރާތްތަކގައި ބައިވެރިވާފަރާތްތަކަ ް
ކިޔޭނެއެވެ.

(ނ)
(ރ)

"އެސޯސިއޭޝަން" މިނަން ނިސްބަތް ކރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ވޯޓަރސްޕޯޓްސް
އެސޯސިއޭޝަނަށެވެ.
"ފީނާ" )Federation Internationale de Natation(FINA
ނޝަނަލް ޑި ނެޓޭޝަން އެވެ .މިއީ ބައިނަލް އަޤވާމީ ފެތމގެ
މާނައަކީ ފެޑަރޭޝަން އިންޓަރ ޭ
ހރިހާ ކަމެއް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއެވެ.

(ބ)
(ޅ)
) ( 30 / 31

"އެން .އޯ .ސީ"

ބތް ކރެވެނީ
 )National Olympic Committee( NOCނިސް ަ

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށެވެ.
"އޭ .އޭ .އެސް .އެފް"  )Asian Amateur Swimming Federations(AASFނިސްބަތް
ކރެވިފައިވަނީ އޭޝިއަން އެމެޗއަރ ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަނަށެވެ.
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
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(ކ)
(އ)
(ވ)

"އެސް .އޭ .އެސް .އެފް"

SASF

()South Asian Swimming Federation

ނިސްބަތް ކރެވިފައިވަނީ ސައތ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަނަށެވެ.
"މެމްބަރން" ނިސްބަތް ކރެވެނީ އެކްސް އޮފިޝިއޯ މެމްބަރން ،ދާއިމީ މެމްބަރން ވަގތީ
މެމްބަރން އަދި ޝަރަފްވެރި މެމްބަރންނަށެވެ.
ށވާ ސްވިމިން ،ސިންކްރޮނައިޒް
ތވަނީ ފެނގެ ކޅިވަރތައްކަމަ ް
"ކލަބް ޖަމްޢިއްޔާ" ނިސްބަ ް
ޙރަކާތްތަކގައި ވާދަވެރިގޮތެއްގައި
ދ ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ގެ ަ
ސްވިމިން ،ވޯޓަރ ޕޯލޯ އަ ި
ބައިވެރިވމަށް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓް
ތނަށެވެ.
މޢަތް ފަދަ ތަން ަ
ވެފައިވާ ކލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަ ާ

(މ)

ތއްގެ ފެނގެ ކޅިވަރތަކަށެވެ.
"ފެތމާއި މޫދގެ ކޅިވަރ" ނިސްބަތް ކރެވެނީ ހރިހާ ބާވަ ެ
ދ
ވދަވެރި ފެތން ،ސިންކްރޮނައިޒް ސްވިމިންގ ،ވޯޓަރ ޕޯލޯ ،އަ ި
މީގެތެރޭގައި އާދައިގެ ފެތންާ ،
ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ހިމެނެއެވެ.

(ފ)

" ސޭމް"  )SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES( SAMމިނަން
ނިސްބަތް ކރެވެނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއެޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރަމްޒީ އަކރ ތަކަށެވެ.
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