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www.swimming.org.mv

Ref:

top partner:

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުންނަށް.
ވ.
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ ެ
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  6102ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާޢްމު ޖަލްސާ  6102މާރޗް  3ވާ ބުރާސްފަތި
sponsors:

ދުވަހުގެރޭ  61:31ގައި އޮންނާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ

އަސާސީ

ޤަވާޢިދުގައިވާ

ފަދައިން

މިޖަލްސާގައި

6102

ވަނައަހަރު

އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމާއި 6102 ،ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު

partners:

ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމާއި 6102 ،ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމާއި6102 ،
ތރުން އެސޯސިއޭޝަންގެ
ހޅުން އޮންނާނެއެވެ .މީގެ އި ު
ހފައިވާ މުހިއްމު ޙަރަކާތްތައް ހުށަ ެ
ވަނައަހަރު ހިންގަން ހަމަޖެ ި
ފންނަ އިޞްލާޙް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުންވެސް އޮންނާނެއެވެ.
އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ެ
ނ 6102
ޖލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދެވޭ ީ
އެސޯސިއެޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ަ
ޢމީ މެމްބަރުން މިހިނގާ
ވ .ވީމާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާ ި
ނނަށެ ެ
ވަނައަހަރަށް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަހަރީފީ ދައްކާ މެމްބަރު ް
ނ
ނދާ ދައްކަވައި ނިންމެވު ް
ކރިން  6102ވަނައަހަރުގެ ޗަ ް
ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  62ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  04:11ގެ ު
ނމަ އެ އިޞްލާޙެއްވެސް
ނވާ އިޞްލާޙެއް ވާ ަ
ޅން ބޭނު ް
އެދެމެވެ .އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހަ ަ
ކން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް
ހން) ލިޔުމަ ު
މ އެކަން އެނގޭނެ ެ
(އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ މާއްދާ އަޢި ނަމްބަރު އަދި އަކުރެއްނަ ަ
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުއްވާފައެވެ.
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  6102ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޢާޢްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
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•

ހާޒިރީ މާކް ކުރުމާއި ރޯލްކޯލް

•

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުން

•

މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި  6102ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން

•

 6102ވަނައަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން

•

އ
 6102ވަނައަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުމާ ި

•

ބޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން
 6102ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ ަ
National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv
top partner:

Ref:

SAM / 2016 / S / 043

ްއެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުނ

•

ުމެމްބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލ

•

.ެއިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވ
6102 ީ ފެބްރުއަރ66
sponsors:

ްޚާދިމްކުމ

partners:

ްމުޙައްމަދު ޝާރިފ
ީއެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރ
.ްސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުނ

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv
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