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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

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

 

sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

  6102ޖަލްސާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ 
 ސޯލްޓް ކެފޭ  -ސެމިނާ ރޫމް  5ނަމްބަރ  – 6102މާޗް  3

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

 އެކްސް ކޯގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުން  61:11

 މެމްބަރުން ހާޒިރުވުން  61:31

 ޖަލްސާ ފެށުން  61:35
 ްނައިބްރައީސް އިސްމާޢީލް ޢަލީ    ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުނ  
  :ްޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ މުޙައްމަދު ޝާރިފް      ރޯލް ކޯލ 
  :ްނައިބް ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢަލީ   މަރުޙަބާ ދަންނައި ތަޢާރަފް ކުރުނ 
  :ްމުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސް ރައީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުނ 
 6105  :ްނައިބް ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢަލީ  ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުނ 
 6105  :ްމެމްބަރުން  ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުނ 
 6105  :ްޚަޒާންދާރު ޙުސައިން ރަޝީދު  ވަނައަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުނ 
 6105  ްމެމްބަރުން   ފާސްކުރުން:ވަނައަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓ 
 6102  :ްޚަޒާންދާރު ޙުސައިން ރަޝީދު   ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުނ 
 6102  :ްމެމްބަރުން   ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 
 6102 ަނައިބް ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢަލީ   އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ހުށަހެޅުން ވަނ 
  ުމެމްބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލ 
  ްޖަލްސާ ނިންމުނ 
 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ 

  :ު50 ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދ  

  ި10ޕްރޮކްސީ ޢަދަދު: ، 10ކުލަބް: ،  66އިންޑިވިޖުއަލް:   : މެމްބަރުންގެ ގިންތިހާޒިރުވ ، 

 ެ33ޖުމްލަ:   ޢަދަދު:  ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގ   

  :ް00   ޖަލްސާގެ ކޯރަމ 
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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 
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sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

 ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ދިޔަ ގޮތް 

 

  ީގައެވެ.  61:05ޖަލްސާ ފެށުނ 

  ުޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢަބަދުއްސައްތާރ

 އެވެ. 

  ީޖަލްސާ ފެށުމުގެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދެއްވ

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢަލީ އެވެ. 

 ައްމަދު އެއަށްފަހު ދެން އޮތީ ޖަލްސާގެ ރޯލް ކޮލް ބެލުމެވެ. މިނަމްބަރު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވީ ޖެނެރަލްސެކެޓްރީ މުޙ

މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތުން  0ކުލަބް އަދި ޕްރޮކްސީ  0މެމްބަރުންނާއި  66ޖަލްސަގައި އިންޑިވިޖުއަލް ޝާރިފް އެވެ. 

 ------ހާޒިރުވި އެވެ. ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ މެމްބަރުން  33ޖުމުލަ 

ބައިކުޅަ  3މު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެމްބަރުންގެ މާއްްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޢާއް

އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ކޯރަމް ހަމަވެގެން  00އެއްބައި މެމްބަރުން ތިބެގެން ކަމަށް ވާތީ މި ޖަލްސާގެ ކޯރަމް އަކީ 

 ލްސަ ކުރިޔަށް ގެންދަން އެންގެވިއެވެ. ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްކަމުގައި ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އެންގެވުމާއެކު ރިޔާސަތުން ޖަ

  ްޖަލްސާގެ ކޯރަމް އަށްފަހު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވި މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޖަލްސާ ތަޢާރަފ

 ކޮށްދެއްވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާޢީލް އަލީ އެވެ. 

 ަހު ދެން ޖަލްސާގައި އޮތީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ބަޔާން މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޖަލްސާ ތަޢާރަފް ކުރެއްވުމަށްފ

އިއްވުމެވެ. މިގޮތުން ރައީސްގެ ބަޔާން އިއްވައިދެއްވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުއެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި 

o  ީޢާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވިގެންމިދަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ތާރީޚުގައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރ

 6102ދާ ދުވަސްވަރެއްގައިކަން. އެއީ ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ ލިބުމުގެ އުފާ ފާހަގަކުރަމުން

މީޓަރު ފްރީ  011ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި  06 އަށް އިންޑިޔާގައި އޮތް 02ން  2ފެބުރުއަރީ 

ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން ބްރޯންޒް މެޑަލްހޯދުމާއި އެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި އިލް އިން އާމިނަތު ޝަޖަން ސްޓަ

  އިވެންޓަކުން ޤައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފައިވާތީކަން.  03

o  ިވަނައަހަރަކީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވަން  6105ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަޔާތުގައ

ފެތުމުގެ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު  ކަން.މަސައްކަތުގައި ޚާއްޞަ އަހަރަކަށް ވެގެންދިޔަކުރެވުނު 

 3މަސައްކަތުން މާލޭގައި މުޅިން އައު ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ 

ތުރު ޕްލެޓްފޯމެއް އެޅުމަށް މީގެއިތުރުން މާލޭގައި އިކަން. ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމް ކުރެވުނު 3ސަރަޙައްދެއްގައި 

  ދެއްވާފައިވާކަން.ބޭނުންވާ ފައިސާ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 
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sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

o  ިއެސޯސިއޭޝަންގެ ބޮޑެތި ސްޕޮންސަރުންގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ އާއ

 . ފައިވާކަންދިރާގާއި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އާއި ހަންޑްރެޑް ޕްލަސްފަދަ ކުންފުނިތައް ހަމަޖެހި

o  ްފެތުމުގެ ކުލަބްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ސްކޮޑުތަކުގެ ފެތުންތެރިންނަށ

ކުލަބްތަކުގައި ތިބެގެން ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދަން ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި އެ 

ވަނައަހަރު ސްކޮޑުތައް އަލުން  6105ރެއިލް ބާއްވައި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނެޝަނަލް ރޭންކިންގ ޓް

 ކަން. އެކުލަވައި ލެވުނު

o  ުފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެތުންތެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނު ހޯދަން ކުރެވުނ

ނަތު ޝަޖަން އާއި ވަނައަހަރުވެސް އިތުރުކޮށް ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ އާމި 6105މަސައްކަތް 

މީގެ  ބަދަލު ކުރެވުނުކަން.އާއިޝަތު ސާޖިނާ ޝްރީލަންކާގައި ތަމްރީނުކުރިކުރުން ތައިލެންޑުގެ ޕުކެޓަށް 

އިތުރުން ޤައުމީ ސްކޮޑުގެ ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާން އިބްރާހީމް ސައުތު އެފްރިކާގެ ޑާބަންއަށް ފޮނުވުމުގެ 

ވަނައަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން  6105މީގެ އިތުރުން . ންކަމަސައްކަތްވެސް ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ފެށުނު

ދުވަހުގެ  61އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް ތަމްރީނު ހެދުމަށްވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފެތުންތެރިންނަށް 

 . ކަންތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ޝްރީލަންކާގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު

o ުމަށާއި އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ފެތުންތެރިންގެ އިތުރުން ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރ

ވަނައަހަރު ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ  6105ތެރެއިން 

އި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކޯޗިންގ ދާއިރާގަ ،ޑިޕްލޮމާ ޕްރޮގްރާމުގައި މަރްޔަމް ނަފްޙާ ޢަލީ ބައިވެރިކޮށް

ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގައި  6105. މިއާއެކު ފީނާގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ކަންޚިދުމަތްދޭން ފެށި

. އަދި މިރޭގެ ހިންގިކަން ވަނީ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ކްލިނިކެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު

ފުރިހަމަ  0،6،3ތް އެމްރިކަން ކޯޗާސް ލެވެލް މިޖަލްސާ ބޭއްވިގެންދާއިރު، އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި އޮ

. އެއީ ޤައުމީ ހެޑް ކޯޗް ކަންކޯޗުން ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ އައިސްފާ 5ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ 

އިސްމާޢީލް ފަރުޙާން އާއި ޤައުމީ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް އިބްރާހީމް މޫސާ އާއި، އެސްޑީޕީ ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޗުން 

އަޙްމަދު ޒުނައިޖް އާއި މަރްޔަމް ނަފްހާ ޢަލީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް ކަމުގައިވާ 

 . ކަންއެސޯސިއޭޝަންގެ ކޯޗް އިބްރާހީމް ފިރާސް ޢަފީފް

o 6105  ުވަނައަހަރުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވި އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކޮށް ރަނގަޅ

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފެތުންތެރިން  ހޯދިފައިވާކަން.ނަތީޖާތަކެއް 

. މިއާއެކު ކޯޗުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ކަންވާދަކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ

ނގަޅު ތަމްރީނުތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވުނު ބެލެނިވެރިން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ފެތުންތެރިންނަށް ރަ

 .ކަންވަނައަހަރު ވެގެންދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ 6105އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި 



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: AGM Yaumiyya  2016 
 

 

 

 

)4/4( 

 

top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

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

 

sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

o  ްފެތުންތެރިންގެ ނަތީޖާތައް އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި ވާދެރި މުބާރާތްތަކުގެ ފުރުޞަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުނ

 . ދާކަންން މަސައްކަތް ކުރަމުންއިތުރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަން އެސޯސިއޭޝަނު

o  ުރާއްޖޭގައި ފެތުންތެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ވަޞީލަތް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުމާއެކު އެކަން ކާމިޔާބ

ވަނަ އަހަރުވެސް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ސްވިމިންގ ޕޫލް ހަދަން ބިމެއް ހޯދުމުގެ  6105ކުރުމަށް 

 . ކަންވާމަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފާ

o  ްޓްރެކް ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސ

 . ވަނައަހަރުވެސް ކުރެވިފައިވާކަން 6105އެކަމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް 

 ުނުން ރާވައި ހިންގި ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަ 6105ދެން އޮތީ  އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ބަޔާނަށްފަހ

ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމެވެ. ރިޕޯޓް ހުށަހޅުއްވައިދެއްވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބްރައީސް އިސްމާޢީލް އަލީ 

 އެވެ. 

 ިގޮތުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އަހަރީ ރިޕޯޓް އިއްވުމަށްފަހު ރިޕޯޓާ މެދުން މެމްބަރުން ދެކޭގޮތް އޮޅުން ފިލުވުނެވެ. މ

ގިންތީގައި  0މެމްބަރު އަޙްމަދު ޒުނައިޖް ހުށަހެޅުއްވީ އެސޯސިއޭޝަނބްގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ މެމްބަރުންގެ 

ތިބި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު އެނގޭނެހެން ރިޕޯޓްގައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި 

ކޯޗިންގ ޓެރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ކޯޗެއްގެ ނަން އިޞްލާޙް ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް މެމްބަރު  ބޭއްވި

 އިބްރާހީމް މޫސާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

  ިމެމްބަރުންގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން މެމްބަރު ޔާމީން ފައިޞަލް ހުށަހަޅައި ޙަސަން ސިރާރު  6މ

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  6105ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އަހައި ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ތާއީދު ކުރުމުން

  ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްވިއެވެ. 

 


