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 4102ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

sponsors:

partners:

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް:

 10ފެބުރުއަރީ 4102

ޖަލްސާ ބޭއްވި ގަޑި:

41:01

ޖަލްސާ އޮތްތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ސެމިނާރރޫމް

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު:

24

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު:

01

ޖަލްސާގެ ކޯރަމް:

01

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު:

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައިސް

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
-

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުން:

-

ރޯލްކޯލް :މުޙައްމަދު ޝާރިފް ،ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ

-

އޔާ ފާސްކުރުން :މެމްބަރުން
ލސާގެ ޔައުމި ް
 4100ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަ ް

-

ނގެ ރައީސް.
ސސިއޭޝަ ް
ބދުއްސައްތާރު ،އެ ޯ
ހޅުން :މުޙައްމަދު ޢަ ް
 4100ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަ ެ

-

 4100ވަނައަހަރުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން :މެމްބަރުން

-

ޚޒާންދާރު
ނ ރަޝީދުަ ،
ޙސައި ް
ހޅުންު :
 4100ވަނައަހަރު ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ހުށަ ެ

-

 4100ވަނައަހަރުގެ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން :މެމްބަރުން

-

ރ
ޒންދާ ު
ޙސައިން ރަޝީދު ،ޚަ ާ
ށހެޅުންު :
 4102ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ހު ަ

-

ސކުރުން :މެމްބަރުން
 4102ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާ ް

-

ސ
ސކުރުން :އިސްމާޢީލް ޢަލީ ،ނައިބްރައީ ް
ހޅައި ފާ ް
ވޢިދަށް އިޞްލާހް ހުށަ ެ
ސއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަ ާ
އެސޯ ި
އަދި މެމްބަރުން
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sponsors:

ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ދިޔަގޮތް


partners:

ރ މުޙައްމަދު
މއީ ކޯރަމް ހަމަވެގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްކަން ޖެނެރަލް ސެކެޓް ީ
ބލުމަށްފަހު ި
ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ެ
ޝާރިފް އިޢުލާނުކުރުމާއެކު ޖަލްސާ ފެށިގެން ދިޔައި ކީިިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ .އެއަށްފަހު 4100
ވަނައަހަރު

ޢާއްމު

ގ
ޖަލްސާ ެ

ޔައުމިއްޔާ

ލސާއަށް
ޖަ ް

ށހަޅައި
ހު ަ

ފސްކުރެވުނެވެ.
ާ

ޔައުމިއްޔާ

ވ
ސ ީ
ފާ ް

ގ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
އބެވި  01މެމްބަރުން ެ
ހާޒިރުވެތި ް


ހށަހެޅުމެވެ.
ދޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ު
ނކަން ހިނގައި ި
ކ ް
ރ އެސޯސިއޭޝަންގެ ަ
ވނައަހަ ު
ނ އޮތީ ަ 4100
އެއަށްފަހު ދެ ް
އތާރުއެވެ .މިރިޕޯޓުގައި 4100
ދ ޢަބްދުއްސަ ް
ސ މުޙައްމަ ު
ސސިއޭޝަންގެ ރައީ ް
އ ޯ
ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ެ
އޝަން ހިންގި ގޮތާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގިގޮތް ހުށަހެޅުނެވެ .މީގެ
ވަނައަހަރު އެސޯސި ޭ
އ
ގ ި
ޞލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު ަ
ބރާތްތަކުގެ ތަފް ީ
ރ ރާވައި ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި މު ާ
އިތުރުން  4100ވަނައަހަ ު
ޅއިދެއްވިއެވެ.
ހ ަ
ވސް ހުށަ ަ
ވމާއި ލިބުނު ނަތީޖާ ެ
ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރި ު



މބަރު
ހޅި މެ ް
ނވެ .ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ހުށަ ެ
ހ ެ
އަހަރީ ރިޕޯޓަށްފަހު ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން މެމްބަރުންގާތު އެ ު
އވެ .މިރިޕޯޓް ފާސްވީ ހާޒިރުވެތިއްބެވި 01
މުޙައްމަދު ވިޝާމް އެވެ .ތާއީދުކުރީ މެމްބަރު ނަޢުފަލް މޫސާ ެ
ނނެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް



ނ
އ ް
ދރު ޙުސަ ި
ޒން ާ
ޝންގެ ޚަ ާ
އސޯސިއޭ ަ
ރ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ެ
ހ  4100ވަނައަހަ ު
އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށްފަ ު
ވނީ 0024012.24
ހޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ 4100 .ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިފައި ަ
ރަޝީދު ހުށަ ަ
ރ ނިމުނުއިރު
ޑއި  4100ވަނައަހަ ު
ރުފިޔާއެވެ .ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  0411111.20ރުފިޔާއެވެ .ޚަރަދު ކަނ ަ
ފސިޓް ވެފައެވެ.
ވަނީ  11011.11ރުފިޔާއިން ބަޖެޓް ޑެ ި



ޅނެވެ .މިރިޕޯޓް
ހ ު
ނށް ހުށަ ެ
ފސްކުރުމަށް މެމްބަރުން ަ
 4100ވަނައަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ާ
އވެ .އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ މެމްބަރު
ހޅުއްވީ މެމްބަރު ނަޢުފަލް މޫސާ ެ
ހށް ެ
ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ު
ވޝާމްއެވެ.
މުޙައްމަދު ި



ރ
ވ ޚަޒާންދާ ު
ބޖެޓެވެ .ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވައިދެއް ީ
ނ  4102ވަނައަހަރުގެއަންދާސީ ަ
ހޅު ީ
އެއަށްފަހު ޖަލްސާއަށް ހުށަ ެ
ސސިއޭޝަނަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ  0114111.01ރުފިޔާއެވެ.
ޙުސައިން ރަޝީދެވެ .މިބަޖެޓުގައި އެ ޯ
ނ
ގ އިތުރު ް
އހީ ެ
ޓޒް އާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ެ
ބސި ީ
މިފައިސާ އަކީ ސަރުކާރުންދޭ ސަ ް
ޚޒާންދާރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ށ އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން ަ
އސާ ހޯދުމަ ް
ސްޕޮންސަރއިން ފަ ި



މންގ
ލގޫން ސްވި ި
ފއިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ެ
ފއިނަލްކޮށް ަ
 4102ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ަ
ސވެގެންދިޔައީ
ފ ް
ޙއްމަދު ވިޝާމެވެ .ބަޖެޓު ާ
ޅމަށް ތާއީދުކުރީ މެމްބަރު މު ަ
ހ ު
ށހެޅިއެވެ .މިހުށަ ެ
ކުލަބުން ހު ަ
ގ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
އބެވި  01މެމްބަރުން ެ
ހާޒިރުވެތި ް
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sponsors:



ޙ
ލ ް
ނނަ އިޞް ާ
ނން ފެ ް
ށ ގެން ަ
ސ ޤަވާޢިދަ ް
އސާ ީ
ޝންގެ ަ
އސޯސިއޭ ަ
ދން އޮތީ ެ
ނމުމަށްފަހު ެ
ފސްކޮށް ި
ބަޖެޓް ާ

partners:

އޞްލާޙްތަކާއި
ޅނު ި
ކރުމެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެ ު
ށ ޢަމަ ު
ނނަ ގޮތަކަ ް
ބރުންނަށް ފެ ް
ހޅައި މެމް ަ
މެމްބަރުންނަށް ހުށަ ަ
މެމްބަރުންގެ ނިންމުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިސްލާޙު ނަންބަރ 10
ސ އޮފިޝިއޯ މެމްބަރުން.
ހުށަހަޅާފަރާތް :ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކް ް
ހުށަހަޅާހުށަހެޅުން:
އޝަން އޮފް
ސސި ޭ
މންގ އެ ޯ
ނބަރެއްގެ ގޮތުގައި ،ސްވި ި
އގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެ ް
ސސިއޭޝަނުގެ ެ
 .0ސްވިމިންގ އެ ޯ
އސުން.
ފޅަކު ހަމަޖެ ް
ޓރީއަކަށް ހުންނަވާބޭ ު
ވސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެ ަ
މޯލްޑި ް


މިހާރު

އަސާސީ

ޤަވާޢިދު

އޮންނަގޮތުން

ޖެނެރަލް

ރއަކީ
ކޓް ީ
ސެ ެ

އިންތިޚާބުކުރާ

މެމްބަރަކަށް

ތ
ނުވާ ީ

ރ
ރލް ސެކެޓް ީ
ވސް ޖެނެ ަ
ޚޔާލު ދިންނަމަ ެ
ރވެ ި
ސތަކުގައި ބައިވެ ި
ޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލް ާ
ސއޭޝަންގެ އެގް ެ
އެސޯ ި
ގ
މއްގައި ނަ ާ
ނހިމެނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ކަ ެ
ޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްރެއްގެ ގޮތުގައި ު
ގ ެ
ސއޭޝަންގެ އެ ް
އެސޯ ި
ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވެއެވެ.
ބަދަލުއަންނަ މާއްދާތައް:


 40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)



 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

މެމްބަރުން ނިންމިގޮތް:
 -0ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންއޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަކީ މިހާރުވެސް އޮންނަގޮތަށް ޢައްޔަންކުރާ
މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން.
 -4ޖެނެރަލްސެކެޓްރީއަކީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން .އަދި މިބަދަލާއެކު ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީއަކީ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުލެވޭ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން.
 -0މިގޮތަށް ބަދަލުގެނައި ނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިގެ ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމް އަކީ ( 1ފަހެއް)
މެމްބަރުންކަމުގައި އޮންނަ އޮތުމަށް ބަދަލު ނުގެނައުން.
 -2އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު ( 1އަށެއް) އަށް ބަދަލުވިނަމަވެސް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިގެ ޖަލްސާތަކުގައި
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކަށް ޖަލްސާއިން ކަންކަން ނިންމުމަށް މިހާރުވެސް ލިބިދީފައިވާގޮތަށް ވޯޓުދިނުމުގެ އުޞޫލަށް
ބަދަލު ނުގެންނަން.
 -1މިއިޞްލާޙް ފާސްވީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
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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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Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv

sponsors:

އިސްލާޙު ނަންބަރ 14

partners:

ލން
ހުށަހަޅާފަރާތް :މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޝިޒް ީ
ހުށަހާހުށަހެޅުން:
ގ
ސސިއޭޝަން ެ
އ ޯ
އޔަތުން ެ
 .0ބެލެނިވެރިންގެ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަން އަދި ވައިސް ޗެއަރޕާސަންގެ ހައިސި ް
ށ
ބރުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ނުހިމަނާގޮތަ ް
ވރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ މެމް ަ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ބެލެނި ެ
ދލުގެނައުން.
ދތަކަށް ބަ ަ
ބދަލުގެންނަންޖެހޭ މާއް ާ
ދށް ަ
ސސީ ޤަވާޢި ަ
ނިންމައި ،އަ ާ
ބަދަލުއަންނަ މާއްދާތައް:


 40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)



 40ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)



 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)



 00ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)



 02ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)

މެމްބަރުން ނިންމިގޮތް:
 -0އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ބެލެނިވެރިން ތިބުމަށް އަސާސީ ޤަވާޢިދުން މީގެ ކުރިން ފުރުޞަތު
ލިބިދިންނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ފެތުންތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ވުމުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ބައެއް
ފެތުންތެރިންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ނަމަވެސް ހަމަހަމަކަން ނެތި ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު
އެސޯސިއޭޝަންގައި ބެލެނިވެރިންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮތްނަމަވެސް އެކޮމިޓީގެ އެންމެ އިސް  4މަޤާމުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ތިބުމަށް ނުފެންނަކަން.
 -4އެސޯސިއޭޝަންގައި ބެލެނިވެރިންގެ ކޮމިޓީއެއް މިހާރުވެސް އޮންނަ ގޮތަށް އޮތުމަށް ތާއީދު ކުރާކަން.
 -0އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީިައި ބެލެނިވެރިންގެ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަސަން އަދި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން
ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އުވާލުން .އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން.
 -2މިއިޞްލާޙް ފާސްވީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
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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
since 1983

www.swimming.org.mv

sponsors:

އިސްލާޙު ނަންބަރ 10

partners:

ހުށަހަޅާފަރާތް :މުޙައްމަދު ޝާރިފް
ހުށަހަޅާހުށަހެޅުން:
ށޓަކައި ހިންގާ ޤަވައިދުގެ  04ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ)
 .0އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަށް ބަދަލުގެނެއުމަ ް
ގތަށް ބަދަލުކުރުން:
އަދި  10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ޮ


އބަވާ
މޓީގައި ތި ް
އވޭނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮ ި
ޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭ ް
 04ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) :އެގް ެ
ޖުމްލަ

މެމްބަރުންގެ

ގ
ޢަދަދު ެ

ދެބައިކުޅައެއްބައި

ތ
ވ ަ
ނު ަ

އެއަށްވުރެ

އިތުރަށް

މެމްބަރުން

ޙާޟިރުވެފައިވާނަމައެވެ.


ނ މަދުވެގެން ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ
 04ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) :އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ކަމެއް ފާސްވާ ީ
ޖަލްސާއަކަށް

ޙާޟިރުވި

ރންގެ
މެމްބަ ު

ތެރެއިން

އއްބައި
ދބައިކުޅަ ެ
ެ

ނުވަތަ

އެއަށްވުރެ

ގިނަ

އޔަތުންނެވެ.
ލބި ް
މެންބަރުންގެ އަޣް ަ


ޓވް
ކ ި
ނނީ ޢަދަދަކީ އެގްޒެ ެ
ޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޤާ ޫ
 10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) :އެގް ެ
ފއިވާ ވަގުތުޖެހޭތާ
ބއްވަން ކަނޑައަޅާ ަ
ގ ދެބައިކުޅައެއްބައެވެ .ޖަލްސާ ާ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ެ
01

(ތިރީސް)

މިނެޓް

ހިނގާއިރު

ޤާނޫނީ

ޢަދަދު

ހަމަވެފައިނުވާނަމަ،

ޓވްކޮމިޓީގެ
ކ ި
އެގްޒެ ެ

ށ
ނ ް
ނބަރުން ަ
ކމިޓީ މެ ް
ލސާ އަލުން ބޭއްވުމަށް ޮ
ހން ތާރީޚެއްގައި ޖަ ް
އ ެ
ޑއަޅާ ެ
ޑންޓް ކަނ ަ
ޕްރެޒި ެ
އަންގަންވާނެއެވެ.
ބަދަލުއަންނަ މާއްދާތައް:


 04ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)



 04ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)



 10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)

މެމްބަރުން ނިންމިގޮތް:
 -0މިބަދަލު އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ފާހެއް ނުވިއެވެ.
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tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv
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Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv

sponsors:

މެމްބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު


partners:

މެމްބަރު އިބްރާހީމް މޫސާ:
-0

އެސޯސިއޭޝަނުން

ނިންމާ

ނިންމުންތަކާއި

ހިންގާ

ޙަރަކާތްތަކާމެދު

މެމްބަރުން

ހިތްހަމަޖެހޭކަން

ފާހަގަކުރެއްވި.
 -4މިހާރަށްވުރެވެސް އިތުރު ޚަރަދުކޮށްގެންވެސް މީހުން ބިނާކޮށް ޚާއްޞަކޮށް ކޯޗުންނާއި އޮފިޝަލުން
ތަމްރީނުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުން.
 -0މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުން ކޯޗުން ނުވަތަ އެހެންވެސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭމީހުންގެ އެގްރިމެންޓް
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ރިނިއުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން އެމަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިޢުލާނުކުރުން.
 -2އަތޮޅުތަކުން ފެތުންތެރިން މާލެގެނެސް ތަމްރީނު ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް
މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން.



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



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

ނިންމުން
މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު އެޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންނަށް ދެއްވިއެވެ.
ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވައިލެއްވީ  44:01ގައެވެ.
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ތައްޔާރުކުރީ

މުޙައްމަދު ޝާރިފް
ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ
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ފައިނަލް ކުރީ:

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
އެސޯސިއެޝަންގެ ރައީސް

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

