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 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ  

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނ މާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ވަނައަހަރ  1983ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ 

ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ކަްނކަން ބެލެހެްއޓ މަށް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ގެނަމ ގައި އ ފެއްދި ފެތ މާ މޫދ ގެ 

 އެވެ.  2/83އެސޯސިއޭޝަނެކެވެ. އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރެއްެގ ގޮތ ގައި އޭރ  ދީފައިވާ ނަންަބރަކީ 

، ކ ޅިވަރ  އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގ މަށް ސަރ ކާރ ން ގެނައި ަބދަލާއެކ  ޖަމްޢިޔްޔާތަކާެބހޭ ވަނައަހަރ  2008

ެގ ދަށ ން އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިންގާގޮތަށް ހަމަޖެހި، އެކ ލަަވއިލި ފ ރަތަމަ ހިްނގާ  2003/1ޤާނޫނ  ަނންަބރ  

އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާއްޖޭގައި  ،ވްސް ކަމާޤަވާޢިދ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑި

ސްވިމިންގ ކ ރިޔަށް ގެންދާނީ، ދިވެހިރާއްޖެ އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ަބއިނަލްއަޤ ާވމީ ފެތ މ ގެ ޖަމިއްޔާ ފީނާ އާއި އޭޝިއަން 

 އަދި އެނޫނަސް ަބއިަނލްއަޤ ވާީމ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެތ މ ގެ ޖަމާޢަތްތަކ ގެ ތެރެއިން  ފެޑަރޭޝަން، އޭ.އެސް.އެފް

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކާ ފަތަންދަސްކޮށްދިނ މ ގެ ޙަރަކާތްތައް ކަމ ގައި  ޖަމާޢަތްތައް ޤަޫބލ ކ ރާ ދިވެހިރާއްޖެ އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ 

 އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ން ކަނޑައެޅިއެވެ.  

އިވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ ގެ ގޮތ ގައި މެންަބރ ން ފާސްކޮށްފަ

، 2015/30ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ޤާނޫނ  ނަންަބރ ، މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލ ކ ރަްނ ފަށާިއރ ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރާެބހޭ ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ކޮމިޝަަނރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފްތަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން 

ސްވިމިންގ  ،އެސޯސިއޭޝަނެއް ކަމަށްވީހިނދ ، މިޤަާވިޢދަކީ މިދެންނެވި ޤާނޫނ ގެދަށ ން ލާޒިމްކޮށްހިންގާ ޤައ މީ ކ ޅިވަރ  

ެއސޯސިއޭޝަނ ގެ މިހާރ ގެ  ޤަވާޢިދެވެ.  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިންގ މ ގެ އެންމެހައި ކަންކަްނ ަބޔާންކ ރާ 

 އެވެ.   NSA/CERT/2017/7-141ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރަކީ 

ދ ގެ މިލްކ ވެރިފަރާތަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއެވެ. އެހެންކަމ ން މިޤަވާޢިދަށް މިޤަވާޢި

އ ނިއިތ ރ  ގެނައ މާއި ަބދަލ ެގނައ މ ގެ އެންމެހައި ާބރ  ލިިބގެންވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

 މެންަބރ ންަނށެވެ.

 30ށ މ ން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންަބރ ން މިޤަވާޢިދ  ފާސްކޮށް ޢަމަލ ކ ރަންފެ

 ވަނަދ ވަހ  ފާސްކޮށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން އައި ހިންގާ ަޤވާޢިދަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ނިމ މަކަށް އައީއެވެ.  2014މާރިޗް 
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 ފ ރަތަމަ ބާބ  

އެސޯސިއޭޝަންގެ  
 ނަން 

  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމަކީ ސްވިމިންގ  )ހ( . 1
(Swimming Association of Maldives)   ްއެވެ. ދިވެހިބަހ ނ

އެސޯސިއޭޝަނަށް މ ޚާޠަބ ކ ރާ ކ ރ ންތަކާ ލިޔެކިޔ ންތަކ ގައި "ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފެތ މ ގެ 
 ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޤައ މީ ޖަމްޢިއްޔާ" ބޭނ ންކ ރަން މިޤަވާޢިދ  ޙ އްދަ ކ ރެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަން   
 ހިނގަމ ންދާތަން 

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާިއރ  އެސޯސިއޭޝަން ހިނގަމ ންދާނީ، ޤައ މީ ފ ޓްޯބޅަ  )ހ( . 2
 (، ގައެވެ.  20102ސްޓޭޑިއަމް، ޝަްބނަމް މަގ ، ާމލެ، )

އެސޯސިއޭޝަން ހިނގަމ ންދާަތން ަބދަލ ވެއްޖެނަމަ އެކަން ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަްށ  )ށ(  
 ންވާނެއެވެ.އަންގަ

ޙައިސިއްޔަތ   
އަދި  

ބައިވެރިވެފައިވާ  
 ޖަމްޢިއްޔާތައް 

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ފެތ މ ގެ  )ހ( . 3
އާއި ޭއޝިއަން ސްވިމިންގ  (FINA)"ފީނާ"  ،ކ ޅިވަރ ތަކާއިެބހޭ ޖަމްއިއްޔާ

އާއި ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކ ގެތެރެއިން ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް  (AASF)ފެޑަރޭޝަން 
ކ ރިއަރ ވަން ދިވެހިރާއްޖެ އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ 
ޖަމާޢަތްތަކ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް 

މ ާބރާތްތައް ރާވައި   ،ވެރި ކ ޅ ންތެރިން އ ފައްދައިއެކ ޅިވަރ ތަކ ން ވާދަ ،ކ ރިއަރ ވައި
އެފަދަ މ ާބރާތްތަކ ަގއި ޤަވާޢިދ ތައް ހަދައި ތަންފީޒްކޮށް، އެކ ޅިވަރ ތައް   ،ހިންގައި

ދިރ ވައި އަލާކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ޯމލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް  
ކޮމިޝަނަރ އޮފް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮމިޓީގެ ދާޢިމީ މެންަބރ ކަން ލިިބފައިވާ 

ެބލެނިވެރިކަމ ގެދަށ ން އ ފައްދައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ   ސްޕޯރޓްސްގެ
ދަތްފަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮްށފައިވާ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ެގ ހަމައެކަނި ޤައ މީ 

 އެސޯސިއޭޝަނެވެ.

"ފީނާ"ގެ އިތ ރ ން ޭއޝިއަން ސްވިމިންގ ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ެފތ މ ގެ ޖަިމއްޔާ،  )ށ(  

އިންޓަނޭަޝަނލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ  ،ފެޑެރޭޝަނާ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ަތކާއި ގ ޅ ންހ ރި

މޯލްޑިވްސް ، އިޚްތިޞާސްގެ ދަށ ގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދީ ކ ޅިވަރ  ޖަމާޢަތްތަކާއި

ސަރަޙައްދީ ކ ޅިވަރ   އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން އެފިލިއޭޓްެވފައިވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަދި 

ޖަމާޢަތްތަކ ގައި ފެތ މ ެގ ކ ޅިވަރ ތަކ ން ދިވެހިރާއްޖެ ަތމްސީލ ކ ރ މަށްޓަކައި 
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އެޖަމާޢަތްތަކ ގައި އެފިލިއޭޓްވެ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލ ކ ރާ ހަމައެކަނި ޤައ މީ ކ ޅިވަރ   

 އެސޯސިއޭޝަނަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ.

ގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރ ގެ ޤައ މީ  ސްވިމިން )ނ(  
އި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެތ މ ގެ  މަޖިލީހާއި ދިވެހި ސަރ ކާރާ

ގެ  " AASFއަދި "" FINAކ ޅިވަރ ތަކާއިެބހޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކަމަށްވާ "
މްޕިކް ކޮމިޓީގައި ދާޢިމީ ނިންމ ންތަކާ އެއްގޮތްވާޮގތ ގެަމތިން މޯލްޑިވްސް އޮލި

މެންަބރެއްގެ ގޮތ ގައި ޮއވެ، ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ަތކ ން ދިވެހިރާއްޖެ 
ތަމްސީލ ކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރާ ހަމައެކަނި ޤައ މީ ކ ޅިވަރ   

 އެސޯސިއޭޝަނެވެ.

ގެ ޤައ މީ  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރ  )ރ(  
މަޖިލީހާއި ދިވެހި ސަރ ކާރ ގެ ނިންމ ންތަކާ އެއްގޮތްވާޮގތ ގެމަިތން ރާއްޖޭގައި ފަތަން 
ދަސްކޮށްދިނ މ ގެ ކަންކަން ވިަލރެސްކޮށް އެކަމާގ ޅޭ އެންމެހައި ޤަވާޢިދ ތައްހަދައި، 
ފަތަންދަސްކޮށްދިނ މ ގެ މަސަްއކަތ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން 

 ކޮށްދިނ މ ގެ މަސައްކަތް ަބަލހައްޓާ އެސޯސިއޭޝަނެވެ.ފޯރ 
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 ދެަވނަ ބާބ  

ބާރ ތަކާ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ާބރ ތައް ބެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި  )ހ( . 4
 ގޮތަށެވެ.

 މެންަބރ ން  .1  
 ހިންގާ ކޮމިޓީ  .2   
 އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ން  .3   
 ރައީސް  .4   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ތަާކ ަބިއނަލްއަޤ ވާމީ މިންގަނޑ ތަާކ އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތިން  )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރ ވައި ތަރައްޤީކޮށް، ކ ޅ ންތެރިްނ 

ޤަވާޢިދ ތައް ހަދައި އެޤަވާޢިދ ތައް އ ފައްދައި، ވާދަވެރި މ ާބރާތްތައް ާބއްވައި، 
ތަންފީޒްކޮށް، އެކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރ ވަން މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަްނ 
ފޯރ ކޮށްދީ އެކ ޅިވަރ ތަކ ން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ 

 މަސައްކަތްތައް ކ ރ މަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނ މ ގެ ަކންކަން ވިލަރެސްކޮށް އެކަމާގ ޅޭ އެންމެހައި ޤަވާޢިދ ތަްއ  )ނ(  
ހަދައި، މީހ ްނ ިބނާޮކށް، ަފަތން ދަސްކޮށްދިނ މ ގެ މަސައްަކތ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

 ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮްށދިނ މަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އްޖެއަކީ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތ ގައި ތަރައްޤީކ ރ މަށް ދިވެހިރާ )ރ(  
މަސައްކަތްކ ރ މާއި، މިމަސައްކަތ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން 

 ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ވެހިަބހ ެގ އިތ ރ ން އިނގިރޭސިަބްސ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަސްމީ ބަސްަބހ ގެ ގޮތ ގައި ދި . 5 ބަސް 
 ބޭނ ންކ ރެވޭނެއެވެ.

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ  ތަކެވެ. . 6 މަޤްޞަދ  

ެފތ މ ެގ ކ ޅިވަރ ތައްކަމ ގައިވާ ސްވިމިންގ، އޯޕަން ވޯޓަރ ، ފަތަން ދަސްކޮށްދިނ މާ )ހ(  
ސްވިމިންގ، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯގެ އާޓިސްޓިކް ، ސްވިމިންގ

 ފ ޅާކޮށް އިތ ރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކ ރިއެރ ވ ން. ،ކ ޅިވަރ ތައް އާލާކޮށް
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އެފަދަ މ ާބރާތްތައް ރާވައި  ،ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ން ވާދަވެރި މ ާބރާތްތައް ާބއްވައި )ށ(  
ހިންގ މަށް ާބރ އަޅައި އެހީތެރިވެދީ، ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ  މ ާބރާތްތަކ ގައި ވީހާގިނަ 
ފަރާތްތަކ ން ަބއިވެރިވެވ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދީ އެކަންތަްއ ހިންާގނެ ގޮތްތަްއ ރާވައި 

 ތަންފީޛް ކ ރ ން.

އް އެއްވެސް ަތފާތ  ކ ރ މެއް ނެތި ާބއްވާ މ ާބރާްތތަކާ ރާވައި ިހންގާ ޙަރަކާތްތަ )ނ(  
 ހަމަހަމަކަމާއެކ  ފ ރ ޞަތ ދީގެން ކ ރިޔަށް ގެންދިއ ން.  

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާިއ ޤަވާޢިދ ތަކ ގެ އެންމެފަހ ެގ  )ރ(  
ކ ޅ ންތެރިންނަށާ އޮފިަޝލ ން އަދި ކަމާެބހޭ ، މަޢ ލޫމާތ  ހޯދައި ދިރާސާކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫާނ ޚިލާފ ނ ވާ ގޮތ ގެ  ،ފަރާތްތަކަށް އަންގައި އޮޅ ންފިލ ވައިދީ
މަތިން ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޤަާވޢިދ ތައް ާރއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް، 
ރާއްޖޭގައި ާބއްވާ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ މ ާބރާތްތަކ ގައި ަބިއނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާއި 

 ދ ތައް ތަންީފޛްކ ރ ން.ޤަވާޢި

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގައި ަބއިވެރިވާ އައ  ފެތ ންތެރިންނާއި، ތަމްރީނ  ލިިބފައިވާ  )ބ(  
ޕްރޮފެޝަނަލް ފެތ ންތެރިންަންށ ލިިބފައިވާ ހ ނަރ  އިތ ރަށް ހަރ ދަނާ ކ ރ މަށް  

ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ހިތްވަރ ދިނ މާއި، ޤައ މީ އަދި ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ މ ާބރާތްތަކ ގައި ވާދަކ 
 ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ާބއްވާ މ ާބރާތްތަކާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ޤަވާޢިދ ތައް އެކ ލަވާލައި،  )ޅ(  
ޝާއިޢ ކޮށް އެޤަވާޢިދ ތައް ތަންފީޛް ކ ރ މާއި، އެޤަވާިޢދ ތަކާއި ޚިލާފ ވާ 

  އެކަންތައްތައް ތަންފީޛް ކ ރ ން.ފަރާތްތަކާއިމެދ  ފިޔަވަޅ  އަޅާނެގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މ ާބރާތްތަކ ގައި ަބއިވެރިވެ، ރަނގަޅ  ނަތީޖާ  )ކ(  
 މިކ ޅިވަރ ތަކ ން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނ ަމށް މަސައްކަތް ކ ރ ން.، ހޯދައި

ޗެމްޕިއަންޝިޕްތައް ރޭވ މ ގައި، ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ މ ާބރާތްތަކާއި  )އ(  
އިން ކަނޑައިފައިވާ ޑޯޕިންގ  "މަސްތ ވާތަކެތިން އެކަހެރި" އަދި "ވާޑާ"

ސަްބސްޓޭންސަސް އަދި ޓެކްނިކްތަކ ން އެކަހެރި މ ާބރާތްތަކަކަްށ ހެދ މަށް އަޅަންޖެހޭ 
 ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މާއި، އެމަޤްޞަދ  ޙާޞިލްކ ރ މަށް ޭބނ ންވާ އިތ ރ  ޤަވާޢިދ ތައް 

 ހެދ މާއި އެޤަވާޢިދ ތައް ތަންފީޛް ކ ރ ން.
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ޤައ މީ އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާީމ ކ ޅިވަރ  ފެޑަރޭޝަންތަކާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ  )ވ(  
ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރަްށ މަގ ފަހިކޮށްދޭ ކަްނތައްތަކ ަގއި ގ ޅ ން ަބދަހިކޮްށ  ،ގ ޅިގެން

 ލިބެންހ ރި އެހީތެރިކަން ހޯދ ން.

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށް ކ ރެވިދާނެ ކޮމާޝަލް ކަންތައްތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް   )މ(  
މަސައްކަތް ކޮށް، އެކަމަށް މަގ ފަހިކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ޤައ ީމ، ސަރަޙައްދީ އަދި  
ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢައްތަކާިއ ވިޔަފާރިތަކާއި ގ ޅ ން ަބދަހިކޮށް، ލިެބްނހ ރި 

 އެހީތެރިކަން ހޯދ ން.

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރ ވައި ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންޭބރ ން  )ފ(  
ލިެބންހ ންނަ އެހީތައް ހޯދައި ކ ރިއެރ ވޭނެ އިތ ރ  ވަޞީލަތްތައް ތަނަވަސް ކ ރ މާއި  

 މިކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށްޓަކައި ސަރ ކާރާއި ގ ޅިގެން މަސައްކަތް ކ ރ ން.

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނ މ ގެ ޙަރަކާްތތަކާއި ލައިފް ސޭވިންގ އަދި ރެސްކިއޫ ޕްރޮގްރާމ ތައް   )ދ(  
ހިންގައި ދިވެހިންނަށް ފަތަން ަދސްކޮށްދިނ މ ގެ މ ހިއްމ ކަން ވިސްނައިދީ ހޭލ ންތެރި 
ކ ރ މަށް ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމ ތައް ރާވައި ހިންގ ން. އަދި އެކަމަށް ޭބނ ންވާ 

 ޢިދ ތައް އެކ ލަވާަލއި އެފަދަ ޤަވާޢިދ ތައް ތަންފީޒ  ކ ރ ން.އެންމެހައި ޤަވާ

 ތަޞައްވ ރ   

Vision 

 ،ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ދިރ ވައި އާލާކޮށް، އެ ކ ޅިވަރ ތަކ ން މޮޅ  ކ ޅ ންތެރިން އ ފައްދައި . 7
ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކަށް ބޭނ ންާވ ދާއިރާތަކ ން މީހ ން ިބނާކޮްށ، އެ ކ ޅިވަރ ތަކ ން ޤައ މަށް 

 ރީތި ނަމާއި ޝަރަފް ހޯދައިދިނ ން.

 މ ހިއްމަތް  

Mission 

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކަކީ ދިވެހިންގެ މެދ ގައި  ރ ހ މާއި ލޯިބލިބި، ގިނަ ަބޔަކ  ޙަރަކާތްތެރިވެ   . 8
ކ ޅިވަރަކަށް ހަދައި، މިކ ޅިވަރ ން ކ ރިޔަށް ދެވެންހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދީ، ދިެވިހ ކ ޅޭ 

 ޖީލަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ކ ޅިވަރ ތަކަކީ މިކ ޅިވަރ ތައް ކަމ ގައިހެދ ން.

 ލަނޑ ދަނޑި  

Target 

ތަފާތ ކ ރ މެއްނެތި ހަމަހަމަކަްނ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރ ވައި ތަރައްޤީކ ރ މ ގައި އެއްވެސް  . 9
ދަމަހައްޓައި، ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކަށް ވާދަވެރި އަމާން މާޙައ ލެއް ޤާއިމްކޮށް، ފަރ ދީ 
ފެންވަރ ގައި އަދި ޓީމ  ފެންވަރ ގައި ކ ޅޭ މަތީފަންތީގެ ކ ޅިވަރެއްގެ ގޮތ ގައި ފެތ މ ގެ  

 ކ ޅިވަރ ތައް ދެމެހެއްޓ ން.
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 ރަސްމީ ލޯގޯ:  )ހ( . 10 ލޯގޯ އާއި ސިއްކަ 

   

  

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ލޯގޯ އަންނަނިވި  )ށ(  
 ގޮތްތަކަށްވެސް ބޭނ ން ކ ރެވޭނެެއވެ. 

   

  

 އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރަސްމީ ސިއްކަ )ނ(  

   

  

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ދިދަ   )ހ( . 11 ދިދަ އަދި ބެޖް 
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 އަންނަނިވި ެބޖްތައް އެސޯސިއޭޝަންގެ ެބޖ ގެ ގޮތ ގައި ޭބނ ންކ ރެވޭނެއެވެ. )ށ(  

   

  

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަސްމީ ކ ލައަކީ ނޫކ ލައެވެ. )ހ( . 12 ކ ލަ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ އާއި ސިއްކަ އަދި ކ ލައަށް ަބދަލ ގެނެވޭީނ  )ށ(  
ރ ހ މާއެކ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި  އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންެގ 

 ކ ޅިވަރ ގެ ޤައ މީ މަޖިލީހ ގެ ލަފާ ހޯދ މަށްފަހ އެވެ.
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 ތިންަވނަ ބާބ  

 އެސޯސިއޭޝަންގައި ތިޭބނީ އަްނނަނިވި ގިންތިތަކ ގެ ެމންަބރ ންެނވެ. . 13 މެންބަރ ން 

 އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރ ން  )ހ(  

އެގްޒްކެޓިވް މެންަބރ ންނަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ  .1   
ރައީސް އާއި ނައިްބރައީސް އާއި ޚަޒާންދާރ ގެ އިތ ރ ން ހިންގާކޮމިޓީގެ 

 ރ ހ މާއެކ  ރައީސް ޢައްޔަނ ކ ރާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.

 ދާޢިމީ މެންބަރ ން  )ށ(  

ެފތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ  .1   
ސަރަޙައްދީ އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރ ގެ ، ކ ޅިވަރ  ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ޤައ މީ

އަހަރ ންމަތީގެ ދިވެހި )އަށާރަ(  18ޢ މ ރ ން ، މ ާބރާތްތަކ ގައި ވާދަކ ރާ
 ؛ކ ޅ ންތެރިންފެތ ންތެރިްނނާއި 

ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ެފތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .2   
ކ ޅިވަރ  ޑިސިޕްލިންތަކ ން ރާއްޖޭގައި ާބއްވާ ޤައ މީ ފެންވަރ ގެ މ ާބރާތްތަކ ގައި 
ކޯޗ ންގެ ގޮތ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ކޯޗ ންނާއި ޤައ މީ ހެޑްކޯޗ  އަދި  

ސަރަޙައްދީ، އަދި  ، ންތަކ ގެ ޤައ މީއެސިސްޓަންޓް ކޯޗ ންނާއި އެޑިސިޕްލި
ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ެފންވަރ ގެ މ ާބރާތްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ރެފްރީންނާއި 

 18ސްޓާޓަރ ންނާ ޓެކްނިކަލް އޮފިަޝލ ންގެ ގޮތ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ، ޢ މ ރ ން 
 ؛އަހަރ ން މަތީގެ ދިވެީހން)އަށާރަ( 

އިންސްޓްރަްކޓަރ ންނާ، ޓްރެއިނަރ ންނާ މ ދައްރިބ ންގެ ފަތަންދަސްކޮށްދޭ  .3   
ގޮތ ގައި އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން އެކްޓިވްކޮށް 

އަހަރ ން މަތީގެ )އަށާރަ(  18ޢ މ ރ ން  ،ފަތަންދަސްކޮށްދިނ މ ގެ މަސައްަކތްކ ރާ
 ދިވެހީން.

ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ެފތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .4   
ކ ޅިވަރ  ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ޤައ މީ ފެންވަރ ގެ މ ާބރާްތތަކ ގައި ވާދަކ ރާ 
ކ ލަްބޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ ން 
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ކ ގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނ  ނަންަބރ  ާބރ ލިބިގެން އ ފައްދާ ސަރަޙައްދީ ގޮފިތަ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރާެބހޭ ޤާނޫނ ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން  30/2015

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފްތަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ޤަވާޢިދާ 
 އެއްގޮތަށް ހިންގާ ފަރާތްތައް.

 ވަގ ތީ މެންބަރ ން  (ނ)  

ޢ މ ރ ން ، އަދި ަބއިވެރިވާ ވާދަކ ރާ ކ ޅިވަރ ތަކ ގައި( ގައި ބ ނާ ށމާއްދާގެ )މި .1   
 އަހަރ ން ދަށ ގެ ކ ދިން.)އަށާރަ(  18

ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ެފތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .2   
ކ ޅިވަރ  ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ޤައ މީ ފެންވަރ ގެ މ ާބރާތްތައް ިފޔަވައި، އެހެން 
މ ާބރާތްތަކ ގައި ވާދަކ ރާ ކ ލަްބަޖމްޢިއްޔާ ތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރި 

ތައް ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ހިންގަމ ންދާ ކ ންފ ނިތަކާ ކައ ންސިލް
ކިޔަވާދޭ އިންސްޓިޓ ޓް އަދި ސަރ ކާރ ގެ މ އައްސަސާތަކ ގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނ  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރާެބހޭ ޤާނޫނ ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން  30/2015ނަންަބރ  
 އިނ ވާ ފަރާތްތައް.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފްތަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަ

އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ ޤައ މީ، ސަރަޙައްދީ އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  .3   
)ދޭއް( މީލާދީ އަހަރ  ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި އަލަށް  2މ ާބރާތެއްގައި ވޭތ ވެދިޔަ 

 ަބއިވެރިވ މަށްއެދި ފޯރމް ހ ށަހަާޅ ފަރާތްތައް.

 ޝަރަފ ވެރި މެންބަރ ން  (ރ)  

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަމާ ޝަރަފ ޯހދައިދޭ ީމހ ންނާ ެފތ މ ގެ  .1   
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ންގެތެރެއިން ޤައ މީ ފެންަވރ ގެ އިނާމ  
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މީހ ންނާ، އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައިްބރައީސް، 

ެގ މަޤާމ ތަކ ގައި ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ، ޚަޒާންާދރ  އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީ
މަސައްކަތްކ ރި މީހ ންގެތެރެއިން ހިންގާ ކޮމިޓީން ޝަރަފ ވެރި މެންަބރ ންގެ 

 ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާ މީހ ން.
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 ލައިފް މެންބަރ ން  (ބ )  

ލައިފް މެންަބރ ންނަކީ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރެއް ކ ޅ މ ގައި ނ ވަތަ ކޯޗެއްގެ ގޮތ ގައި   .1   
ދަސްކޮށްދޭ އިްނސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތ ގައި ނޫްނނަމަ ޓެކްނިކަްލ ނޫނީ ފަަތން 

އަހަރަށްވ ރެ ގިނަދ ވަހ   )ފަނަރަ( 15އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތ ގައި މެދ ނ ކެނޑި 
 ދެމިތިިބ މީހ ްނނެވެ.

މެންބަރަކަށް  
ވ މާއި  

މެންބަރ ކަމ ން  
 ވަކިވ ން   

( ވަނަ މާއްދާގައި ތޭރަ) 13އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންގެ ގޮތ ގައި މިޤަވާޢިދ ގެ  )ހ( . 14
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގިންތިައކަށް ނިސްަބތްވާ ފަރާތަކ ންވެްސ އެސޯސިއޭޝަންގެ  
މެންަބރަކަށްވ މަށްއެދި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށް އެސޯސިއޭޝަނަށް 

ާވޢިދ ަގއި ބ ނާ ކަންކަން ފ ރިހަަމވާނަމަ އެފަރާތަކަށް ހ ށަހެޅ މ ން ހިންގާ ޤަ
 އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރޝިޕް ލިިބގެންދާނެއެވެ.  

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރެއްގެ ޝަރ ޠ  ހަމަވާ ފަރާތަކ ްނ އެސޯސިއޭޝަންގެ   )ށ(  
)ހަތެއް(  7މެންަބރޝިޕް ހޯދަން ހ ށަހަޅާާތ ރަސްމީ އަދި ސަރ ކާރ  ބަންދ ނޫން 

ދ ވަހ ގެތެރޭގައި އެފަރާތަކަށް މެންަބރ ކަން ހަމަޖެހ ނ ކަން އެސޯސިއޭޝަނ ން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރަކ  ެމންަބރ ކަމ ން ވަކިވާން ޭބނ ންަނމަ އެކަން ަބޔާންކޮށް  )ނ(  
އެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީއަކ ން ހ ށަހެޅ މ ން އެ މެންަބރަކ  އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 ން ވަކިވާނެއެވެ.މެންަބރ ކަމ 

އެއްވެސް ސަަބަބކާހ ރެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރަކ  މެްނަބރ ކަމ ން ވަކިވާްނ  )ރ(  
ވަނަފަހަރަށް ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ އިތ ރަށްވެސް   2ހ ށަހަޅައި ވަކިވ މަށްފަހ  

ހ ށަހަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތަށް މެންަބރ ކަމަށް ވެވޭނީ އެކަމަށް އެދި އެސޯސިއޭޝަނަށް 
ހ ށަޅާ މެންަބރ ންވާީނ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަލަށް އިތ ރ ވާ 

 މެންަބރ ންަނށެވެ.

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައިބ ނާ ޙާލަތ ފިޔަވައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެނަްބރ ކަމ ން ވަކިވާނީ  )ބ(  
 ގެމަތީްނނެވެ.އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ 
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އިންތިޚާބ ތަކ ގައި  
 ވޯޓ  ދިނ ން   

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ތަކާ އެސޯސިއޭޝަންގެ އާއްމ    )ހ( . 15
 ޖަލްސާތަކ ގައި ވޯޓ ދެވޭނީ އަންަނނިވި މެންަބރ ންަނށެވެ.

 އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ން. .1   

 އެސޯސިއެޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރ ން. .2   

)ދޭއް( މީލާދީ  2އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމީ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން ފާއިތ ވި  .3   
އަހަރ ން ކ ރެ އަހަރަކ  ނ ވަތަ ހިނގަމ ންދާ މީލާދީ އަހަރ  ެއސޯސިއޭޝަނ ން 

  )ދޭއް( ޙަރަކާތެއްގައި  2ތެރެއިން މަދ ވެގެން ާބއްވާ މ ާބރާތްތަކާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ 
 ޢަމަލީގޮތ ން ަބއިވެރިވެ ޤަވާޢިދ ްނ އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާ މެންަބރ ްނ.

ވަގ ތީ މެންަބރ ންނާ ޝަރަފ ެވރި މެންަބރ ންނާ ލައިފް މެްނަބރ ން އަދި ދާއިމީ  )ށ(  
ގައި ވާ ޝަރ ތ  ހަމަނ ވާ  )ިތނެއް( .3މާއްާދގެ )ހ( ގެ  މިމެންަބރ ންގެ ތެރެއިން 

ޖަލްސާތަކ ގައި އަދި އިންތިޚާބ ތަކ ގައި އާންމ  މެންަބރ ންަނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 ލިިބގެންނ ވެއެެވ.ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރެއްގެ ގޮތ ގައި ދެމިހ ރެވޭނީ މެންަބރ ންގެ  )ނ(  
 )އެކެއް( ގިންތިއެއްގައެވެ. 1ގިންތިތަކ ގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް 

މެންބަރ ންނަށް  
ލިބިގެންވާ  
 ޙައްޤ ތައް 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް  )ހ( . 16
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފ ނ ވާނެެހން އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ 

 މ ާބރާތްތަކާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި ަބިއވެރިވ މ ގެ ޙައްޤ ލިިބގެންވެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންަނށާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރ ންގެ އިތ ރ ން  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނާ  (ފަނަރަ) 15ދާޢިމީ މެންަބރ ންނަށް މިޤަވާޢިދ ގެ 

 އ ޞޫލާ އެއްގޮތަށް ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވެއެވެ.

މެންަބރ ންނަށާ ޝަރަފ ވެރި މެންަބރ ންނަށް އަދި ލައިްފ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަގ ތީ  )ނ(  
މެންަބރ ންަނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތްތަކާ މ ާބރާތްތަކ ގަިއ ަބއިވެރިވ މ ގެއިތ ރ ން 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ  ޖަލްސާތަކާ ޚާއްޞަގޮތ ންކ ރާ ޢާއްމ  ޖަލްސާތަކ ގައި  

 ަބއިވެރިވ މ ގެ ޙައްޤ ލިިބގެންވެއެެވ.
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އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންަނށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި   )ރ(  
މަޤާމ ތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އ ޞޫލާއެއްގޮތަށް ކ ރިމަތިލެވޭނެއެވެ. މީގެއިތ ރ ން 
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ްނގެ ތެރެއިން ދާއިމީ ެމންަބރ ންގެ ނަމ ގައި 

ޒާންދާރ ގެ މަޤާމަށް މީހ ން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައިްބރައީސް އަދި ޚަ
 އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި އެގޮަތްށ ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެޯސސިއޭޝަންގެ ކޮންމެ  )ބ(  
މެންަބރަކަށްވެސް ކ ރިމަތިލެވޭީނ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައިްބރައީސް އަދި 

( މަޤާމަށެވެ. އަދި އެެމންަބރަކ  އަމިއްލައަށް )އެކެއް 1ޚަޒާންދާރ  މިއިން ކޮންމެވެސް 
އެއިން މަޤާމަކަށް ކ ރިމަތިލާނަަމ އެ މެންަބރެއްގެ ނަމ ގައި އެއިން މަޤާމަކަށް އެހެން 

 މީހެއްގެ ނަން ހ ށަނޭޅޭނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައިްބރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރ ގެ މަޤާމަށް  )ޅ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރަކ  ކ ރިމަތިލައި އެ މެންަބރަކ  ކ ރިމަތިލީ މަޤާމަށް ނ ހޮވޭ 
ޙާލަތ ގައި ނ ވަތަ މެންަބރެއްެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާ މީހަކ  އެއިން މަޤާމަކަށް 
ހޮވ ނ ނަމަވެސް ހިންގާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން މަޤާމ ަތކަށް އެ މެންަބރަކަށް 

 ތެވެ.ވާދަކ ރަން ހ ރަހެއް ނެ

އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމީ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން ކ ަލްބ ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން  )ކ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައްިބރައީސް، ޚަޒާންދާރ ގެ މަޤާމަށް އެ ކ ލަެބއް ނ ވަތަ  
ޖަމާޢަތެއްގެ މެންަބރަކ  ނޫންނަަމ އެފަރާތަކ ން ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ ނަން ހ ށަހަޅާނަމަ 

 ގައި ކ ރިމަތިލެވޭީނ ނ ވަތަ ހ ށަހެޅޭނީ ގިނަވަެގން އެންމެ މަޤާމަކަށެވެ.އެަބއެއްގެ ނަމ 

ހަކ  ކ ރިމަތިލައި ނ ވަތަ މިމާއްދާގެ )ބ( ގައި ބ ނާ މަޤާމަކަށް ކ ލަްބ ޖަމިއްޔާއަކ ން މީ )އ(  
  5( ގެ ރވަނަ މާއްދާގެ ) (ނަވާރަ) 19ގެ މީހެއްގެ ނަން ހ ށަހެޅިނަމަވެސް މިޤަވާޢިދ 

ވަނަ އަކ ރ ގައި ބ ނާ މަޤާމަށް ކ ލަބ ގެ ފަރާތ ން ކ ރިމަތިލ މަށް އަދި )ފަހެއް( 
 މެންަބރަކ  އިންތިޚާބ ކ ރަން މިަޤވާޢިދ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.
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އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންގެތެރެއިން އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންނާއި ދާޢިމީ އަދި  )ހ( . 17 އަހަރީ ފީ 
 މެންަބރ ން އަންަނނިވި ޮގތ ގެމަތިން އަހަރީފީ ދައްކަން ވާެނއެވެ.ވަގ ތީ 

)ފަސްސަތޭކަ(  500.00އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ން: މީލާީދ ކޮންމެ އަހަރަކ   .1   
 ދިވެހި ރ ފިޔާ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންގެ ގޮތ ގައި  .2   
 )ތިންސަތޭކަ( ދިވެހި ރ ފިޔާ. 300.00މެމްަބރ ން: ނ ހިމެނޭ 

)ފަސްސަތޭކަ(  500.00ދާޢިމީ ކ ލަްބ މެންަބރ ން: މީާލދީ ކޮންމެ އަހަރަކ   .3   
 ރ ފިޔާ.

)އެއްސަތޭކަ(  100.00ދާޢިމީ ވަކިވަކި މެންަބރ ން: މީލާދީ ކޮންމެ އަހަރަކ   .4   
 ރ ފިޔާ.

 )ފަންސާސް( ރ ފިޔާ. 50.00ކޮންެމ އަހަރަކ  ވަގ ތީ މެންަބރ ން: މީލާދީ  .5   

މަސް   2އަހަރީ ފީ ގޮތ ގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފ ރަތަމަ  )ށ(  
ނިމ މ ގެކ ރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. އެ މ އްދަތ ގެފަހ ން އަހަރީފީ 

)އެއްސަތޭކަ( ރ ފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ  100.00ަބލައިގަނެވޭީނ ކޮންމެ އަހަރަަކށް 
 އަކާއެކ ގައެވެ. ވަގ ތީ މެންަބރ ން އަތ ން ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް ނ ނެގޭނެއެވެ.

ސަރަޙައްދީ އަދި  ، އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ޤައ މީ  )ނ(  
ވާދަކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ދެވޭނީ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރ ގައި ާބއްވާ ޚަރަކާތަކ ގައި 

 އެއަހަރެއްގެ އަހަރީފީ ދެއްކ މ ންނެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ން އަތ ން ނަގާ އަހަރީފީ އަށް ަބދަލ ގެނެޭވނީ  )ރ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިީޓން ފާސްކޮށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ  ޖަލްސާއަކ ން 

 ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
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 ހަތަރ ަވނަ ބާބ  

އެސޯސިއޭޝަންގެ  
 ހިންގ ން 

ޤާޫނނީ ގޮތ ން ކަމާެބހޭ  ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގ މ ގައި އެންމެ މަތީ ޒިންމާނަގައި )ހ( . 18
ރާއްެޖއާއި ރާއްޖެއިން ޭބރ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ދައ ރ   ،ފަރާތްތަކަށް ޖަާވބ ދާރީވެ

އަދާކ ރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި، އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ ކަންކަން ނިންމ މ ގައި 
 އެންމެ އިސްދައ ރެއް އަދާކ ރާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.

ކ ރ މަށާ އިދާރީގޮތ ން ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމ ންތައް ަތންފީޒް  )ށ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންކަން ހިނގާނ ހިނގާގޮްތަބލައި ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ނިންމަންހ ރި 
 ކަންކަން ނިންމާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ން ަމޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ މިމާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ށ( ގަިއ ބ ނާ ަކންކަން ިނންމައި ތަްނފީޒް ކ ރ މ ގެ  )ނ(  
 އިސް މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކޮށް އިދާރީ މ ވައްޒަފ ންނާ ޓެކްނިަކލް  )ރ(  
މ ވައްޒަފ ންގެ އިތ ރ ން އެހެނިެހން އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ ަމކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ  

 މެންަބރ ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އެގްޒެކެޓިވް 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޒިންމާ އަދާކޮށް  )އަށާރަ( 18މިޤަވާޢިދ ގެ  )ހ( . 19 ހިންގާ ކޮމިޓީ 
)ނ ވައެއް( މެންަބރ ންގެ  9އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް 

 އޭޝަންގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.މައްޗަށް އެކ ލެވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް އެސޯސި

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލްސެކެޓްރީ ފިޔަވައި ހިންގާކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން  )ށ(  
މެންަބރ ން އިންތިޚާބ ކ ރަންާވނީ އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންނާ ދާޢިީމ މެންަބރ ންގެ ކޯރަމް 

ޖެނެރަލްސެކެްޓރީއަކ  ޢައްޔަނ ކ ރާނީ ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގައި ނަގާ ސިއްރ  ވޯޓ ންނެވެ. 
 ހިންގާކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަިތން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އެވެ. 

ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް ކ ރިމަިތލެވޭ މެންަބރ ންގެ ޝަރ ޠ ތަާކ، ހިންގާ ކޮމިޓީ  )ނ(  
އެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޚާބ ކ ރ މ ގެ ކަންކަން ކ ރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތ ގެ ޤަާވޢިެދއް 

 އެކ ލަވާލައި ޢާއްމ  ކ ރަން ވާނެއެވެ.
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 އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ޮގަތށެވެ.  )ރ(  

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް  .1   

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިްބ ރައީސް  .2   

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ .3   

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރ   .4   

 )އެކެއް( މެންަބރ . 1އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ކ ލަްބތަކ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ  .5   

)އެކެއް(  1އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ޯކޗ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ާރ  .6   
 މެންަބރ .

އޮފިޝަލ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ޓެކްނިކަލް  .7   
 )އެކެއް( މެންަބރ . 1

)ދޭއް(  2އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކި މެންަބރ ންގެ ފަރާތ ްނ އިންތިޚާބ ކ ރާ  .8   
)ދޭއް(   2މެންަބރ ން އިންތިޚާބ ކ ރަން ވާީނ )ދޭއް(  2މެންަބރ ން. މި 

 މެންަބރ ންެނވެ.   )ދޭއް( 2ޖިންސ ގެ 

ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބ ވާ މީހެއްގެ މަޤާމ ގެ ދައ ރ  ނިމެންދެން އެސޯސިއޭޝަނ ން  ހިންގާ  )ބ(  
 ާބއްވާ ވާދަވެރި އެއްވެސް މ ާބރާތެއްގައި އެ މެންަބރަކަށް ވާދައެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ނައިްބރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރ ގެ މަޤާމަށް  )ޅ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންގެ ގޮތ ގައި ނެތް މީހ ންނަށް ކ ރިމަތި ލެވޭނެއެވެ. 
ނަމަވެސް އެ މަޤާމ ތަކަށް ކ ރިމަތިލާން ވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކި މެންަބރަކ   

 ނ ވަތަ މެންަބރ  ކ ލަެބއްގެ ފަާރތ ން ހ ށަހަޅައިގެންނެވެ.

ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނ ކ ރާ މީހަކީވެސް  އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް  )ކ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންގެެތރެއިން ޢައްޔަނ ކ ރާ މީހަކަށްވ ން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. 
ނަމަވެސް ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނ ކ ރާމީހާ އެމަޤާމ ގައި  

 ރަކަށެވެ.ދެމިހ ރިހާދ ވަހަކ  އެމީހަކ ވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންަބ
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ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

( އަށާރަ ) 18އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ އެންމެ އިސް ާބރ ގެ ހައިސިއްޔަތ ން، މިޤަވާޢިދ ގެ  . 20
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބ ނާ ކަންކަން ފ ރިހަަމ ކ ރ މަށްޓަކައި އަންނަނިިވ 

 ހިންގާކޮމިޓީން އަދާކ ރަންވާނެއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ ޒިންމާތައް 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންކަން ހިނގަމ ންދާގޮތް ަބލައި އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް  )ހ(  
 އެޅ މަށްލަފާދީ އެފަދަ ފިޔަވަޅ ތައް އަޅައި އެސޯސިއޭޝަން ހިންގަމ ންގެންދާގޮތް ެބލ ން.

އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދައި ފައިސާ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މަށް ޭބނ ންވާ ފައިސާ އާއި  )ށ(  
 ޚަރަދ ކ ރަމ ންދާގޮތް ަބލައި މޮނިޓަރކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ ފައިސާ އާއި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ފައިސާ އާއި   )ނ(  
ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދ ތައް އެނގޭނެހެން ކޮންމެ އަހަރެްއވެސް ފެށ މ ގެކ ރިން 

ޓީން ަބޖެޓް ފާސްކ ރ މަށްފަހ  އާއްމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި ަބޖެޓްހަދައި ހިންގާ ކޮމި
ަބޖެޓް ފާސްކ ރ މަށްފަހ  އަހަރ ތެރޭގައި ަބޖެޓާ އެއްގޮތަށް ޚަރަދ ތައް ކ ރަމ ންދާކަން 

 ކަށަވަރ ކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ކަލަންޑަރ  ހިންގާކޮމިޓީން ފާސްކޮށް  )ރ(  
 ޢާއްމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހެޅ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކިއްޔާތ ގައިހ ރި ހަރ  މ ދަލ ގެ ތަފްޞީްލ ލިޔެ ބެލެހެްއޓ މާ  )ބ(  
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރަނީގެ ތަފްޞީލްތައް ބެލެހެްއޓ ން.

މިނޫންވެްސ އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ ޚަރަކާތްތަކާއި، މ ާބރާތްތަކާިއ، އަދި  )ޅ(  
ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ކ ރ މަށް ޭބނ ންވާ ޤަވައިދ ތައް  ންއެސޯސިއޭޝަނ 

 އެކ ލަވާލ މާއި، އެޤަވައިދ ތައް ަތންފީޒ ކ ރ ން.

ރައީސްގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމ ގައި ހ ންނަ މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި  . 21
 އެވަނީއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ލައްވައި ކ ރ ވ މާ   )ހ( 
މެންަބރ ންނާއި ަމޝްވަރާ ކ ރ މަށްފަހ ، މެްނަބރ ން އެކިކަންކަމަށް އެގްޒެކެޓިވް 
 އައްޔަންކ ރ ން.

ކޮމިޓީެގ ހިންގާއެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ދ ވަހ ން ދ ވަަހށް ަބލައި،  )ށ(  
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ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއާއެކ  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކ  ޢައްޔަންކޮށް އޭނާ ލައްވައި 
 އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ ކަންތައް ކ ރ ން.

ހ އްދަދީ ފައިސާގެ ޗެކްތަކ ގައި  އެސޯސިއޭޝަނ ން ކ ރަންވާ ޚަރަދ ތައް ކ ރަން  )ނ(  
ސޮއިކ ރ މާއި، އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ޗެކްތަކ ގައި ސޮއިކ ރާނެ އެހެން ފަރާތްތައް ހިންގާ 

 ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތީން ކަނޑައެޅ ްނ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތ ން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ދެމެދ  ވެވޭ އެއްަބސްވ ން ތަކ ގައި  )ރ(  
 ކ ރ ން ނ ވަތަ ސޮއިކ ރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅ ން.އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމ ގައި ސޮއި 

 ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލ ވ ްނތަކާ ޢާއްމ  ޖަލްސާތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ ން.ހިންގާ  )ބ(  

އެސޯސިއޭޝަންގެ އާއްމ  ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ފާސްކ ރަން   )ޅ(  
ޤައ މީ އަދި ، ކަންތައްަތކަކީ ޤައ މީ ކ ޅިވަރ  ސިޔާސަތާއިމެންަބރ ން ހ ަށހަޅާ 

އެސޯސިއޭޝަނާއި ގ ޅ ންހ ރި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ކ ޅިވަރ  ޤާނޫނ ތަކާއި ޚިލާފް 
 އެކަމެއް ވީޓޯކޮށް އެކަމެއް ހ އްޓ ވ ން. ،ކަމެއްނަމަ

ޖަމާޢަްތތަކާއެކ  އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންާގ ސަރ ކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޭބރ ގެ  )ކ(  
 ހ ރިހާ މ ޢާމަލާތެއް ހިންގ ން ނ ަވތަ އެކަންކަމަށް މީހ ން ޢައްޔަނ ކ ރ ން.

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ޭބރ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ  )އ(  
ތަމްސީލ ކ ރ ން ނ ވަތަ ތަންތާގައި އެސޯސިއޭޝަނާއި ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ގެ ދާއިރާ 

 އެކަންކަމަށް މީހ ން ޢައްޔަނ ކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ާބއްވާ ަކންކަމާ ޙަރަކާތްތަކ ގައިޢަމަލީގޮތ ްނ  )ވ(  
 ަބއިވެރިވ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ އަދި ަބއިވެރިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  މީޑިއާ އަށާއި   )މ(  
 ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ިދނ ން ނ ަވތަ އެކަމަށް މީހ ން ޢައްޔަނ ކ ރ ްނ. 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  )ފ(  
 ކ ރ ން.ެއސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް

 ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.
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ނައިބްރައީސްގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިްބރައީސް މަޤާމ ގައި ހ ންނަ މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި  . 22
 އެވަނީއެވެ.

ނިންމާފައިވާ  ހިންގާ ކޮމިޓީންއެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،  )ހ(  
ނިންމ ންތައް ތަންފީޒްކޮްށ، ިމޤަވާއިދ ގައި ބ ނެފައިާވ ގޮތ ެގ މަތިން ރައީސް 

 އަދާކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާތައް އަދާކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ ން.

ކޮމިޓީ އާއި ޢާއްމ  ޖަލްސާތަކ ގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް އެގްޒެކެޓިވް  )ށ(  
 ހާޟިރ ނ ވެވޭ ޖަލްސާތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ކ ރަންވާ ޚަރަދ ތައް ކ ރަން ހ އްދަދީ ފައިސާގެ   )ނ(  
 ޗެކްތަކ ގައިސޮއިކ ރ ން. 

އެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ާބއްވާ ޙަރަކާތްަތކ ގައި ޢަމަލީގޮތ ން  )ރ(  
 ަބއިވެރިވ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގ ަމށް ޭބނ ންވާ ފަިއސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަްއ  )ބ(  
ަބލައި ފައިސާ ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ މާއި، ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދ މ ގެ އެންމެހާ 

 ކަންތައްތައް ކ ރ މ ގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވ ން.

 އަދާކ ރ މ ގައި ރައީސަށް އެހީތެރިކަން ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ ޒިންމާތައް )ޅ(  
 ފޯރ ކޮށްދިނ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  )ކ(  
 ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.

ޖެނެރަލް  
ސެކެޓްރީގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  

ސެކްރެޓަރީ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ ވާޖިބ ތައް ތަރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް  . 23
 އެވަނީއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މަށްޓަަކއި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަާކ ދ ވަހ ން ދ ަވހަށް  )ހ( 
ނިންމަންޖެހޭ ކަންަކންރައީސްގެ ލަފާގެމަތިން ަތންފީޒްކޮްށ ހިންގ މ ގެ ޒިންމާ 

 އަދާކ ރ ން.

ހިންގާ ކޮިމޓީގެ ަބއްދަލ ވ ންތަކާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން  )ށ(  
އާއްމ  ޖަލްސާތައް ާބއްވަން ދަޢ ވަތ ދީ، ަބއްދަލ ވ ންތަކާ ަޖލްސާތައް ޭބއްވ މ ގެ 
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އިންތިޒާމ ތައް ރައީސްގެ ލަފާގެމަތިން ކ ރ ން. އަދި އެފަދަ ަބއްދަލ ވ ންތަާކ 
 ޔައ މިއްޔާ ލިޔެަބލަހައްޓައި ފައިލްކ ރ ން.ޖަލްސާތަކ ގެ 

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލ ވ ންތަކާ ޢާއްމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ހިންގާ އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ނ(  
 ހ ށަހެއްޅ ންތަކާ ތައްޔާރ ކ ރަންޖެޭހ ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރ ކ ރ ން. 

ލިޔެކިޔ ންތައް ޤަވާޢިދ ން ަބލަހައްޓައި ރައްކާތެރިކޮށް ޔައ މިއްޔާ  އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ރ(  
 އާއި ހ ރިހާ ރެކޯޑްތަކާއި ލިޔ ންތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ޖަވާބ ދާރީ ވާންޖެހޭ ހ ރިހާ ސިޓީތަކަކަށް ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ   )ބ(  
 ޖަވާބ ދިނ ން.މަތިން 

ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކާއި ޢާއްމ ޖަލްސާަތކާއި އަހަރީ ޖަލްސާ ހިންގާ އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ޅ(  
 ރައީސްގެލަފާގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ތަރައްޤީއަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރައީސްއާއި   )ކ(  
ލ ކަމަށް ގެނެސް އެކަންކަްނ އިމްޕްލިމެންޓްކ ރަން އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންގެ ަސމާ
 ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  )އ(  
 ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.

ޚަޒާންދާރ ގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

ކ ރެވިފައިވާ ގޮތ ގެ މަތީން އެސޯސިއޭޝަންގެ ަޚޒާންދާރ  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  ތިރީގައި ަބޔާން  . 24
 އަދާކ ރަންވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިސާބ ތަކާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ އާމ ދަނީއާއި، ޚަރަދ  ކ ރާ   )ހ(  
ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދަލާއި، ދަރަނީގެ ތަފްޞީލް ސާފ ކޮށް 

 އެގޭނޭހެން ރަނގަޅަށް ބެލެހެްއޓ ން.

ކޮމެޓީން ނިންާމ ގޮތެއްގެ މަތިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ ހ ރިާހ އެގްޒެކެޓިވް  )ށ(  
 ފައިސާއެއް ަބލައިގަނެ، ފައިސާ ދޫކ ރަންވީ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާޫދކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަންެގ ފައިސާގެ ހ ރިހާ ކޮމެޓީ ނިންމާ ޮގތ ގެ މަތިން އެގްޒެކެޓިވް  )ނ(  
 ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓ ން.
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ކޮންމެ ހަފްތާއަކ  އެއްފަހަރ  ަފއިސާއާއި ެބހޭ އެންމެހައި ފޮްތތައް ަބލައި ޗެކްކޮށް  )ރ(  
 ބެލެހެއްޓ ން.

ކޮންމެ މަހަކ  އެއްފަހަރ  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ހިސާބ ތަކ ގެ  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކޮށް   )ބ(  
ކޮމެޓީއަށާއި ކ ޅިވަރެާބހޭ ޤައ މީ މަޖްލީހަށާ ކ ޅިވަރ ގެ މިނިސްޓްރީ އަށް  އެގްޒެކެޓިވް 

ލިބ ނ  ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދ  އަދި   ،ހ ށަހެޅ ން. މިގޮތ ން ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓްގައި
އާއި ޚަރަދ ކ ރަން ހ ރި ފައިސާގެ ހިސާބ  ސާފ ކޮށް އެގެން ލިެބން ހ ރި ފައިސާ

 އޮންނަންވާނެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ހިސާބ  އަދި ކ ރިޔަށް އޮތް އަހަރ ގެ ަބޖެޓް ތައްޔާރ ކޮށް   )ޅ(  
ކޮމެޓީއަށް ހ ށަހަޅައި އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި އިޞްލާޙްތަކާއެކ   އެގްޒެކެޓިވް 

 ތްތަކަށް ޮފނ ވ ން.ފާސްކޮށް ކަމާެބހޭ ފަރާ

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖ ލައި މަސް ނިމ މ ގެކ ރިން ކ ރިޔަށް އޮތްއަހަރަށް  )ކ(  
ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި އެގްޒެކެޓިވް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަންދާސީ ަބޖެޓ  ތައްޔާރ ކޮށް 

 ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ކ ޅިވަރާެބހޭ ޤައ މީ މަޖްލީހަށް ހ ށަހެޅ ން.

ންގ ަމށް ޭބނ ންވާ ފަިއސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަްއ އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ހި )އ(  
ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދ މ ގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ެއގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއާއި  ،ަބލައި

 ނައިްބރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ހިންގާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި އަމަލީގޮތ ން  )ވ(  
 ަބއިވެރިވ ން.  

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  )މ(  
 ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި  
ހިމެނޭ ކ ލަބް  

މެންބަރ ގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

މެމްަބރ  ކްލަްބތަކ ގެ ފަރާތ ްނ އިންތިޚާބ ކ ރާ މެންަބރ ގެ މައިގަނޑ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   . 25
 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ.

އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ އެްނމެހާ ޙަރަކާތްތަކާ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން  )ހ( 
އަދާކ ރަންވީ ދައ ރާއި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކ  ހިންގަންޖެހޭ 

 ކޮމިީޓގެ ލަފަޔާ އިރ ޝާދާއެކ  ހިންގ ން.އެގްޒެކެޓިވް މ ޢާމަލާތްތައް 
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އެސޯސިއޭޝަނާއި ކ ލަްބ ޖަމްޢިއްޔާތަކާމެދ  އޮންނަ ގ ޅ ން ބަދަހިކ ރ މަށް ޭބނ ންވާ  )ށ(  
އެންމެހައި ކަންތައްތައްކޮށް އެފަދަ ގ ޅ ންތައް ދެމެހެއްޓ މަށް ކ ރަންވީ ކަންތައްތަކ ގައި 

ކޮމީޓީއަށް ލަާފދި އެކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއި އެކ  އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އެގްޒެކެޓިވް 
 .ހިންގ ން

އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ އެންމެހައި ކަންކަންމ ގައި އެީހެތރިކަމާ އެއްާބރ ލ ންދީ  )ނ(  
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވ މާ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވެ 

 މެންަބރ ންަނށް ޖަވާބ ދާރީވ ން.

ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް  )ރ(  
 ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި  
ކޯޗ ންގެ  ހިމެނޭ 
މެންބަރ ގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  

ކޯޗ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ މެންަބރ ގެ މައިގަނޑ  ަމސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި  . 26
 ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ކޯޗ ންނާގ ޅޭ ކަންކަން ހިނގާ ނ ހިނގާ ގޮތްަބލައި ކަންޮބޑ ވ ންތައް ހިންގާކޮމިޓީއާ  )ހ( 
 ޙިއްސާކ ރ ން. 

ކޯޗ ންނަށް ޭބނ ންވާ ފަްނީނ ތަމްރީނ ތައް ދެނެގަނެ ކޯޗ ންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް  )ށ(  
މަގ ފަހިކ ރ މ ގެގޮތ ން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދައި ކ ރެވެންހ ރި ކަންކަން ކ ރ މަްށ 

 އެފަދަ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައިދިނ ަމށް މަސައްކަތްކ ރ ން.

ކޯޗާސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ަބލަަހއްޓައި ކޮމިޝަންގެ  )ނ(  
ހިންގާޮކމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވެ ކޮމިޝަންގެ ނިންމ ްނތައް 

 ކޮށްދެވެންހ ރި ކަންކަން ކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ އެންމެހައި ކަންކަންމ ގައި އެީހެތރިކަމާ އެއްާބރ ލ ންދީ  )ރ(  
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވ މާ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވެ 

 މެންަބރ ންަނށް ޖަވާބ ދާރީވ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  ބ()  
 ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.
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ހިންގާ ކޮމިޓީގައި  
ޓެކްނިކަލް  ހިމެނޭ 

މެންބަރ ގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

އޮފިޝަލ ންގެ ތެރެއިްނ ހިންގާކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެްނަބރ ންގެ ތެރެއިން ޓެކްނިަކްލ  . 27
 އިންތިޚާބ ކ ރާ މެންަބރ ގެ މައިގަނޑ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ންގެ ކަްނކަން ހިނގާ ނ ހިނގާ ޮގތްަބލައި ކަންޮބޑ ވ ންތަްއ  )ހ( 
 ހިންގާކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކ ރ ން.

މ ާބރާތްތަތަކާ އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ތަފާތ  ޙަރަކާތްތަކާ ގ ޅިގެން  އެކިއެކި  )ށ(  
ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ންގެ ގޮތ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ މިޙ ންނަށް ޭބނ ންވާ ފަްނނީ 
ތަމްރީނ ތައް ދެނެގަނެ އެމީހ ްނގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ކ ރެވެންހ ރި ކަންކަން ކ ރ މަށް 

ޓީގެ ލަފާ ހޯދައި އެފަދަ ފ ރ ަޞތ ތައް ހޯދައިދިނ ަމށް މަގ ފަހިކ ރ މ ގެގޮތ ން ހިންގާ ކޮމި 
 މަސައްކަތްކ ރ ން.

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މަސައްަކތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ަބލަހަްއޓައި އެ ކޮމިޓީގެ  )ނ(  
ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވެ ކޮމިޓީގެ ނިންމ ްނތައް ހިންގާޮކމިޓީއަށް ހ ށަހަޅަިއ 

 ކަންކަން ކ ރ ން.ކޮށްދެވެންހ ރި 

އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ އެންމެހައި ކަންކަންމ ގައި އެީހެތރިކަމާ އެއްާބރ ލ ންދީ  )ރ(  
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވ މާ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވެ 

 މެންަބރ ންަނށް ޖަވާބ ދާރީވ ން.

ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް  )ބ(  
 ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި  
އެހެނިހެން  ހިމެނޭ 

މެންބަރ ންގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

މެންަބރ ންނާ ގ ޅޭގޮތ ން ހ ިރ އެންމެހައި ކަންކަން ދެނެގަނެ ރަނގަޅ ކ ރަންޖެހޭ  )ހ( . 28
 އެސޯސިއޭޝަނާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ސަމާލ ކަމަށް ގެނައ ން.ކަންކަން 

އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ އެންމެހައި ކަންކަންމ ގައި އެީހެތރިކަމާ އެއްާބރ ލ ންދީ  )ށ( 
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވ މާ ޢާއްމ ޖަލްސާތަކ ގައި ަބއިވެރިވެ 

 ޖަވާބ ދާރީވ ން.މެންަބރ ންަނށް 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން  )ނ(  
 ޤަވާޢިދ ތަކާ އެއްގޮތަށް ކ ރ ން.
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 ފަސްަވނަ ބާބ  

ހިންގާކޮމިޓީ  
 އިންތިޚާބ ކ ރ ން 

ަޢއްޔަނ ކ ރަންވާނީ އަންނަނިިވ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިީޓ އަށް މީހ ްނ އިންތިޚާބ ކޮްށ  . 29
 ގޮތަށެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ނައިްބރައީސ ން އަދި ޚަޒާންދާރ  އިންތިޚާބ ކ ރާނީ  )ހ(  
 އެކަމަށްޓަކައި ާބއްވާ ޢާއްމ ޖަްލސާގައި ނަގާ ސިއްރ  ވޯޓ ގެ އަޣ ލަިބއްޔަތ ންނެވެ. 

ކ ލަބްތަކ ން އިްނތިޚާބ ކ ރާ މެްނަބރ  އިންތިޚާބ ކ ރާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ   )ށ(  
ވޯޓ ލ މ ގެ ޝަރ ޠ ހަމަވާ ކ ލަބ ތަކ ގެ މެދ ގައި ނަގާ ސިއްރ  ވޯޓ ގެ  

 އަޣ ލަިބއްޔަތ ންނެވެ.

ކޯޗ ންގެތެރެއިން ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބ ކ ރާ ކޯޗ  އިންތިޚާބ ކ ރާނީ ވޯޓ ލ މ ެގ  )ނ(  
 ޙައްޤ ލިިބފައިވާ ކޯޗ ންގެ މެދ ގައި ނަގާ ސިއްރ  ވޯޓ ގެ އަޣ ލަިބއްޔަތ ންނެވެ.

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ންގެތެރެިއން ހިންގާ ކޮމިޓީައށް އިްނތިޚާބ ކ ރާ އޮފިޝަލް  )ރ(  
އިންތިޚާބ ކ ރާނީ ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ ލިިބފައިވާ ޓެކްނިަކލް އޮފިަޝލ ންގެ މެދ ގައި ނަގާ 

 ވޯޓ ގެ އަޣ ލަިބއްޔަތ ންެނވެ.ސިއްރ  

)ދޭއް( މެްނަބރ ން އިްނިތޚާބ ކ ރާނީ ކ ލަްބތައް  2ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިެމނޭ އިތ ރ   )ބ(  
ތަމްސީލ ކ ރާ މަންދޫބ ން ފިޔަަވއި ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ ލިިބފައިވާ މެންަބރ ންގެ މެދ ގައި 

)ދޭއް(  2 ކ ރަންވާނީ މަޤާމަށް އިންތިޚާބ  )ދޭއް( 2ނަގާ ސިއްރ  ވޯޓަކ ންނެވެ. މި 
 މެންަބރ ްނނެވެ.)ދޭއް(  2ޖިންސ ން 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ޢައްޔަނ ކ ރާނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން  )ޅ(  
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އެވެ.  

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  
 ދައ ރ  

 )ހަތަރެއް( އަހަރެވެ. 4އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައ ރަކީ މީލާދީ  )ހ( . 30

ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ  ކ ރިނަމަވެސް، އިންތިޚާބ ވާ ިހންގާކޮމިޓީގެ ދައ ރ   )ށ( 
ގ ނަންފަށާނީ ހިނގަމ ންދާ ިހންގާ ކޮމިޓީގެ ދައ ރ ގެ މ އްދަތ  ހަމަވާ ދ ވަހ ން 

 ފެށިގެންނެވެ.
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ސަަބަބކާހ ރެ ހިްނގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައ ރ  ހަމަނ ވަީނސް އެއްވެސް  )ނ(  
މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން އެގްޒެކެޓިވް މެމްަބރ ން ފިޔަވައި އެހެން މެންަބރެއްގެ މަޤާމެއް 

އެދައ ރ ގެ ާބކީއޮތް ، ހ ސްވެއްޖެނަމަ އެންމެ ކ ރިން އޮންނަ ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއްގައި
 .މ އްދަތަށް އެ މަޤާމަށް މީހަކ  އިންތިޚާބ ކ ރަން ވާނެއެވެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  
 ޖަލްސާތައް 

)ާބރަ( ޖަލްސާ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ   12އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  )ހ( . 31
 ތެރޭގައި ާބއްވަން ވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ   )ށ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގ މާގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމ ގައި  މަސައްކަތްތައް އިތ ރ ކޮށް 

މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން ނިންމ މަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިތ ރ  ޖަލްސާތައް ާބއްވަން 
 މިމާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކ ގައި ާބއްވާ ޖަލްސާ ފިޔަވައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް  )ނ(  
)ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރ ގެ ކ ރިން   72އޮންނަކަްނ މަދ ވެގެން ާބއްވަންވާނީ ޖަލްސާ 

 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރ ްނނަށް ދީފައެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް މެންަބރ ންނަށް ދަޢ ވަތ  ފޮނ ވާއިރ  ޖަލްސާގައި   )ރ(  
ންނަްށ މަޝްވަރާކ ރެވޭނެ ކަންކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ނ ވަތަ އެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ މެންަބރ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ހިންގާކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްވެސް ާބއްވަންވާނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ ކޯރަމް  )ބ(  
ހަމަވެގެންނެވެ. ކޯރަމް ހަމަނ ކޮށް ާބއްވާ ޖަލްސާތަކ ގައި ނިންމާ ނިންމ ންތަކަކީ 

 ޞައްޙަނޫން ނިންމ ންތަކެކެވެ.

 )ފަހެއް( ކެވެ.  5ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް އަކީ  )ޅ(  

ހިންގާކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަްނ ނިންމަންވާނީ މެންަބރ ންގެ ެމދ ގައި ނަގާ ވޯޓ ގެ  )ކ(  
 އިއްތިފާގ ން ނ ވަތަ އަޣ ަލިބއްޔަތ ންނެވެ.  

އިންނަމީހަކަށް ވޯޓ ދެވޭނީ އެ ހިންގާކޮމިޓީން ިނންމާ ނިންމ ްނތަކ ގައި ރިޔާސަތ ގައި  )އ(  
ޖަލްސާއެއްގައި ނަގާވޯޓ  އެއްވަރ ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ. އެފަދަ ޙާލަތ ގައި ރިޔާސަތ ން  

 ވޯޓ ދީގެން ނިންމާ ިނންމ ންތަކަީކ ޞައްޙަ ނިންމ ންތަކެކެވެ.
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ރައީސެވެ. ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގެ ިރޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ވ(  
އެއްވެސް ސަަބަބކާހ ރެ ރައީސަށް ހާޒިރ ވެވެން ނެތްނަމަ އެފަަދ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ   

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިްބރައީސް ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ.

ހިންގާކޮމިޓީގެ ސެކެޓްރީއޭޓް ަބލަހައްޓައި ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ޖަލްސާތަކަްށ  )މ(  
ންތިޒާމ ކޮށް ޖަލްސާތަކ ގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ  ދަޢ ވަތ  ފޮނ ވައި ޖަލްސާތައް އި

 ެބލެހެއްޓ މަކީ ޖެނެރަލްސެކެޓްރީެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކ ގައި މަޝްވަރާކ ރަން ބޭނ ންާވ ކަންކަން ނ ވަތަ  )ފ(  
އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ޭބނ ްނވާ ކަންކަން ހ ށަހެޅ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  އެގްޒެކެޓިވް 

ރ ންގެ އިތ ރ ްނ ކޮމިޓީަގއި ތިޭބ އެެހނިހެން ެމންަބރ ންނަށްވެސް ލިިބެގން މެންަބ
ވެއެވެ. އެފަދަ ކަމެއް މަޝްވަރާއަށް ގެންނަްނޭބނ ްނަނމަ ޖެނެރަލްސެކެޓްރީ 
މެދ ވެރިކޮށް ރައީސްގެ އިޒ ނައާއެކ  ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކ ރ މަކީ ޖެނެރަލްސެކެޓްރީގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ހިނގަމ ންދާއިރ ، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރަކ  ޭބނ ންނަަމ،  )ދ(  
އެޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތ ރ ކަމެއް ހިމަނަން ނ ވަތަ، ދެްނ ތާވަލްކ ރާ ހިންާގ 
ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކ ރ މަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް 

ްނތައް އެޖެންޑާކ ރެވޭނީ އެކަމަށް ވޯޓަްށ އެހ މަށްަފހ ، ހިންާގ ކޮމިޓީގެ ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ 
 އަޣްލަިބއްޔަތ ން ނ ވަތަ އިއްިތފާޤ ން އެކަމެއް އެޖެންޑާކ ރ މަށް ފާސްވ މ ންނެވެ.

  31މާރިޗްމަހ ގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާ މިލާދީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  )ހ( . 32 ޢާއްމ  ޖަލްސާ 
)އެއްތިރީސް( ވަނަދ ވަހ ގެކ ރިްނ ާބއްވަން ވާނެއެވެ. މަޤ ޫބލ  ހާލަތެއް ކ ރިމަތިވެ 
އެތާރީޚާ ހަމައަށް ޖަލްސާނ ޭބއްވިއްޖެނަމަ އެކަން މެންަބރ ންަނށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 އަދި މިޖަލްސާގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރަން ވާނެއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރ  އެސޯސިއޭޝަން ހިންގި ގޮތ ގެ ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅައި  .1   
 ފާސްކ ރ ން،

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރ  އެސޯސިއޭޝަނަށް ިލބ ނ  ފައިސާ އާއި އެފައިސާ ޚަރަދ    .2   
ކ ރެވ ނ  ކަންކަމާ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  އެސޯސިއޭޝަންގައި ހ ރި ފައިސާގެ 

 ނ ވަތަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކ ރ ން. ޢަދަދ ތައް ހ ށަހަޅައި ޚަރަދ  ރިޕޯޓް
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އެސޯސިއޭޝަންނ ން ކ ރިޔަށް އޮތް އަހަރ  ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ   .3   
 ހ ށަހެޅ ން.

 ހިނގަމ ންދާ އަހަރ ގެ އަންދާސީ ަބޖެޓް ހ ށަހަޅައި ފާސްކ ރ ން. .4   

ގެންަނންފެންަނ އިޞްލާޙްަތއް ހ ށަހަޅައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާިޢދަށް  .5   
 ފާސްކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާގެ އިތ ރ ން ޚާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ ޢާއްމ   )ށ(  
ޖަލްސާ ޭބއްވ މަށް މިޤަވާޢިދ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ާބއްވަންވާނީ 

ހ ށަހަޅައިގެން ނ ވަތަ ހިްނގާ ކޮމިޓިން އެފަދަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް 
 ޖަލްސާއެއް ާބއްވަން ޭބނ ންވެގެްނނެވެ.

)ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ  30އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އާއްމ  ޖަލްސާއެއް ޭބއްވ މ ގެ މަދ ވެގެން  )ނ(  
ކ ރީން އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރ ންަނށް އާންމ  ޖަލްސާގެ ތާރީޚް އަންގައި  

ށް އެޖެންާޑ ކ ރެވިފައިވާ ކަންކަން އާންމ ކޮށް އަންގައި އިޢ ލާނ  އިޢ ލާނ ކޮށް، އެހާަތނަ
ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި، އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަަމށް 
މެންަބރ ން ގެްނނަން ފެްނނަ ަބދަލ ތަކާއި، އާންމ  ަޖލްސާގައި އެޖެންޑާ ކ ރ މަށް 

)ހަތެއް( ދ ަވހ ގެ  7ަބރ ންަނށް މަދ ވެގެން ޭބނ ންވާ ކަންަކން ހ ށަހެޅ މަްށ، މެން
 މ އްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

  7އާންމ  ޖަލްސާ ާބއްވާނެ ތަާނއި ގަޑި، ޖަލްސާ އޮންނަ ތާރީޚ ގެ މަދ ވެގެން  )ރ(  
 )ހަތެއް( ދ ވަހ ގެ ކ ރީން، އެޯސސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރ ންނަށް އަްނގަންވާނެއެވެ.

އެޖެންޑާ އަދި، އެންމެ ފަހ ން ޭބއްވ ނ  އާންމ  ޖަލްސާގެ ޔައ މިއްޔާ  އާންމ  ޖަލްސާގެ  )ބ(  
އަދި މީގެ އިތ ރ ން އާންމ ޖަލްސާގައި ވޯޓ ދީ ކަންކަން ނިންމ މަށް ޭބނ ންވާ 

)ހަތެއް( ދ ވަހ ގެ ކ ރީން މެންަބރ ންނަށް  7މަޢ ލޫމާތ ، ޖަލްސާ ފެށ މ ގެ ަމދ ވެގެން 
އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން  ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތަްށ، ހިންގާ ކޮމިޓީ

 ަބހައްޓަންާވނެއެވެ.

ޢާއްމ  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސެވެ. އެއްވެސް   )ޅ(  
ސަަބަބކާހ ރެ ރައީސަށް ޖަލްާސގައި ަބއިވެރިނ ވެވޭނަމަ ޢާއްމ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތ   

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިްބރައީސް ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ.
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އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާ އާއި ޚާއްޞަގޮތ ން ާބއްވާ އާއްމ   )ކ(  
ޖަލްސާތަކ ގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލްސެކެޓްރީ ނ ވަތަ 

 އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

ދ ވަހ ގެތެރޭގައި ޖަލްސާގެ )ތިރީސް(  30މިފަދަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ނިމޭާތ ގިނަވެގެން  )އ(  
ޔައ މިއްޔާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާކޮމިޓީން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް  
ސްޕޯޓްސް އަށާއި ކ ޅިވަރ ގެ ޤައ މީ މަޖިލީހ ގެ އިތ ރ ން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް  
ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި މެންަބރ ން ބަލަން ޭބނ ންނަމަ ފެންނާނެ އިްނތިޒާމ  

 ކެޓްރީ ނ ވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާމީހަކ  ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.ޖެނެރަލްސެ

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޖަލްސާ އާއި ޚާއްޞަ ގޮތ ން ާބއްވާ ޢާއްމ  ޖަލްސާގެ   )ވ(  
 ޔައ މިއްޔާ އޭގެފަހ ން ާބއްވާ އެންމެ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ާއންމ  ޖަލްސާތަކ ގައި ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ  )މ(  
)ެދަބއިކ ޅައެއްަބއި( ަބޔަށްވ ރެ  2/1ވޯޓ ލ މ ގެ ހައްޤ  ިލިބފައިވާ މެންަބރ ންގެ 

 އިތ ރަށް މެންަބރ ން ހާޒިރ ވެގެްނނެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާިޢދަށް ަބދަލ ެގނައ ން ފިޔަވައި، ޢާއްމ  ޖަލްސާއަކ ން  )ފ(  
ނިންމަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އާންމ  ޖަލްސާތަކ ގަިއ ވޯޓ ލ މ ގެ ހައްޤ  ކަމެއް 

 ލިިބފައިވާ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިްނ ހާޒިރ ވެތިިބ މެންަބރ ންގެ އަޣ ަލިބއްޔަތ ންނެވެ.

ޚާއްޞަގޮތ ން  
ކ ރާ ޢާއްމ   

 ޖަލްސާ 

އަްނނަނިިވ ޙާލަތ ންކ ރެ ޙާލަތެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާގެ އިތ ރ ން  )ހ( . 33
ކ ރިމަތިވެއްޖެނަމަ ޚާއްޞަގޮތ ްނ ކ ރާ ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއް ޭބއްވ މަށް މިޤަވާޢިދ  

 ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.

)ތިނެއްަބއިކ ޅަ ދެަބއި(  3/2އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން  .1  
 މެންަބރ ން ލިޔ މަކ ން ސަަބާބއެކ  ހ ށަހެޅ ން.

 3ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމ ތަކ ގެެތރެއިން އިންތިޚާބ ކޮށްފައިވާ ެއގްޒެކެޓިވް  .2   
 )ތިނެއް( މަޤާމ ންކ ރެ މަޤާމެއް ހ ސްވ ން.

 )ހައެއް( އަކަށްވ ރެން މަދ ވ ން. 6ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްަބރ ންގެ ޢަަދދ   .3   

ރާއްޖޭގައި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޤާނޫނަކަށް ނ ވަތަ ޤާނޫނ ތަކަށް ނ ަވތަ އެފިލިއޭޓް  .4   
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ވެފައިވާ ޤައ މީ، ަބއިަނލްއަޤްވާީމ އަދި ސަރަޙައްދީ މ އައްސަސާތަކ ގެ ޤަވައިދަށް 
ގެންނަ ަބދަލަކާ ގ ޅިގެން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގ މަށް ނ ވަތަ ހިންގާ 

 ޤަވާޢިދަށް ަބދަލ  ެގންނަންޖެހ ން.

 90މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ޙާލަތ ްނކ ރެ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ، ގިނަވެގެން  )ށ(  
 )ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ޚާއްސަގޮތ ން ޭބއްވޭ އާންމ ޖަލްސާއެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ.

)ފަނަރަ( ދ ވަހ ގެ ކ ރިން  15ޚާއްޞަގޮތ ންކ ރާ ޢާއްމ  ޖަލްސާ އަށް މަދ ވެގެން  )ނ(  
 މެންަބރ ންަނށް އެފަދަ ޖަލްސާއެއް އޮތްކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޚާއްސަގޮތ ން ކ ރާ ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އާންމ   )ރ(  
)ދެަބއިކ ޅައެއްަބއި(  2/1ޖަލްސާތަކ ގައި ވޯޓ ލ މ ގެ ހައްޤ  ލިިބފައިވާ މެންަބރ ންގެ 

 ވެގެންނެވެ.ވ ރެ އިތ ރަށް މެންަބރ ން ހާޒިރ 

ޚާއްސަގޮތ ން ކ ރާ  ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަާވޢިދަށް ަބދަލ ގެނައ ން ފިޔަވައި )ބ(  
ޢާއްމ  ޖަލްސާއަކ ން ކަމެއް ނިންމަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އާންމ  ޖަލްސާތަކ ގައި 
ވޯޓ ލ މ ގެ ހައްޤ  ިލިބފައިާވ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން ހާިޒރ ވެތިިބ މެްނަބރ ންގެ 

 އަޣ ލަިބއްޔަތ ންނެވެ.

ރިއަށްގެންދެވޭނީ ޚާއްސަގޮތ ން ކ ރާ އާންމ ޖަލްސާއެއްގައި އެޖެންޑާކޮށް ކ  )ޅ(  
އެކަމަކަށްޓަކައި ޚާއްސަގޮތ ން ކ ރާ އާންމ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވޭ ކަމެއް ނ ވަތަ ކަންކަން 
އެކަންޏެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ކަމެްއ އެޖެންޑާކޮށް ކ ރިއަށްގެންދެވޭީނ، އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ރ ވެތިިބ އާންމ  ޖަލްސާތަކ ގައި ވޯޓ ލ މ ެގ ހައްޤ  ިލިބފައިވާ މެްނަބރ ންގެ ތެރެއިން ހާޒި
 މެންަބރ ންގެ އަޣ ަލިބއްޔަތ ންނެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރައީސްގެ މަޤާމް ހ ސްކޮށްއޮވެ، ޚާއްސަގޮތ ން ޭބއްވޭ ޚާއްސަ  )ކ(  
ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ނާއިބ  ރައީސްއެވެ. މިދެންނެވި 

ތ  ބަލަހައްާޓނީ މަޤާމްވެސް ހ ސްކޮށްއޮްތނަމަ، އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަ 2
އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ތިިބ ެމންަބރ ންގެ ތެރެއިން އެވަގ ތަކ  

 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ވެހ ރި އ މ ރ ން ދޮށީ މީހެކެވެ.
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އާއްމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހެޅޭ ކަންކަމ ގެތެރެއިން ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރ ން އިންތިޚާބ   )ހ( . 34 ވޯޓ  ދިނ ން 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ަބދަލ  ެގނައ މާ އެސޯސިއޭޝަން  ކ ރ މާ 

އ ވާލަންޖެހޭ ޙާލަތ ގައި އ ވާލ ާމމެދ  ގޮތެއް ނިންމ މަްށ ނަގާ ވޯޓ  ފިޔަވައި އެހެން 
 ކަންކަމ ގައި ގޮތެއް ނިންމަންވާީނ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގެ އަޣ ލަިބއްޔަތ ންނެވެ.

ދ  ނަގާ ވޯޓ ގެ ނަތީޖާ އެއްވަރ ވެއްޖެ ޙާލަތ ގައި އެ ޖަލްސާގެ  ޢާއްމ ޖަލްސާގައި ކަމަކާމެ )ށ(  
ރިޔާސަތ ގައި އިންނަމީހަކަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓްދީ އެކަމަކާމެދ  ގޮތެއް ނިންމަްނ 

 މިޤަވާޢިދ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ކަންކަމާގ ޅިގެން ޢާއްމ  ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތ ގައި އިންނަމީހަކަށް ަޖލްސާގައި އެކިއެކި  )ނ(  
 ނަގާ ވޯޓ ގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ މިާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބ ނާ ޙާލަތ ގަިއ އެކަންޏެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ  ޖަލްސާގައި އަދި ޚާޢްޞަ ގޮތ ްނ ާބއްާވ ޢާއްމ  ޖަލްސާގައި  )ރ(  
ނ ވެވޭނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ މެންަބރަކަްށ ހާޒިރ  
  18މ ރ ން ސަަބބ  ަބޔާންކޮށް އެމެންަބރެްއގެ ފަރާތ ން ޕްރޮކްސީގެ ގޮތ ގައި ޢ 

އަހަރ ން މަތީގެ ދިވެހި ރައްޔިތަކ  އެފަދަ ޖަލްސާއަކަށް ފޮނ ވިދާނެއެވެ. މިގޮތ ން 
ފޮނ ވާ ޕްރޮކްސީއަށް އެފަދަ ޖަލްސާތަކ ގައި ނަގާ ވޯޓ ގައި ަބއިވެރިވެ ވޯޓ  ދެވޭނެއެވެ.  

ޝަންގެ ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ މެންަބރަކަށް އެ މެންަބރެއްގެ އެސޯސިއޭ
)އެކެއް( ޕްރޮކްސީއެވެ. ޕްރޮކްސީގެ ގޮތ ގައި   1ނަމ ގައި ފޮނ ވޭނީ ގިނަވެގެްނ 

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ވާ މީހަކަށް ލެވޭނީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ. އަދި ޕްރޮކްސީގެ ގޮތ ގައި  
ގައި ކ ރާ މަޝްވަރާތަކ ގައި ަބއިވެރިއެއް ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވާ މީހަކަށް ޖަލްސާ

ނ ވެވޭނެއެވެ. މެންަބރަކަށް ހާޒިރ ނ ވެވޭ ޖަލްސާ އަކަށް އެ މެންަބރަކ  ތަމްސީލ ކ ރަން  
)ސައ ވީސް(   24ފޮނ ވާ ޕްރޮކްސީގެ މަޢ ލޫމާތ  އެ ޖަލްސާއެއް ފެށ މ ގެ ލަސްވެގެން 

 އެވެ. ގަޑިއިރ ކ ރިން ލިޔ މަކ ން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެ

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ނިންމާ ނިންމ ންތައް ނިްނމަންވާނީ މެންަބރ ންެގ  )ބ(  
 މެދ ގައި ނަގާ ވޯޓ ގެ އަޣ ލަިބއްޔަތ ންނެވެ. 
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 ހަަވނަ ބާބ  

އެސޯސިއޭޝަންގެ  
ސަބް ކޮމިޓީތަކާ  

 ކޮމިޝަންތައް 

ގެންގޮސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރ ދަނާ ކަމާއެކ  ކ ރިޔަށް  )ހ( . 35
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގ މ ގައި މެންަބރ ންގެ ދައ ރ  އިތ ރ ކޮށް ހިންގާކޮމެޓީގެ ަބއެއް 
މަސައްކަތްތައް ފަސޭހައިން ކ ރިޔަށް ގެންދިއ މަށްޓަކައި، ިހންގާކޮމެޓީގެ ދަށ ން، 
ހިންގާކޮމެޓީގެ ފ ރިހަަމ ާބރ  އެކޮމިޓީތަކަށް ފޯރާޮގތަށް ައންނަނިވި ކޮމިީޓތަކާއި 

 އް އެސޯސިއޭޝަންގައި އ ފައްދައި ހިންގަން ވާނެއެވެ.ކޮމިޝަންތަ

 އެތ ލީޓްސް ކޮމިޝަން  .1   
 ކޯޗާސް ކޮމިޝަން  .2   
 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ .3   
 ސްލޫކީ ކޮމިޓީ .4   

ކޮމިޓީތައް މީގެއިތ ރ ން ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް އެހިނދަކަށް ޭބނ ންވާ އިތ ރ   )ށ(  
 އ ފައްދައި ހިންގަން މިމާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.

އެތ ލީޓްސް  
 ކޮމިޝަން 

އެތ ލީޓްސް ކޮމިޝަން އެކ ލެވިެގންވާނީ ފެތ މ ގެ އެކި ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ކ ޅިވަރ ތައް  )ހ( . 36
)ަހތެއް(  7)އަށާރަ( އަހަރ ްނމަތީގެ  18ކ ޅޭ ކ ޅ ންތެރިންގެތެރެއިން ޢ މ ރ ން 

 ކ ޅ ންތެރިންގެ މައްޗަށެވެ.

)ފަހެއް( މެންަބރ ން  5އެތ ލީޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއެއް ާބއްވަންވާނީ މަދ ވެގެން  )ށ(  
 ހާޒިރ ވެތިބެގެންނެވެ. 

)ދޭއް( ކ ދިން ތިެބފަިއ  2އެތ ލީޓްސް ކޮމިޝަންގައި މަދ ވެގެން ކޮންމެ ޖިންސަކ ން  )ނ(  
 ކޮންމެވެސް އެއްޖިންސަކ ން މީހ ން ޢައްޔަނ ކ ރެވިދާނެއެވެ.ާބކީ ޢަދަދ ތަކަށް 

އެތ ލީޓްސް ކޮމިޝަނަްށ މެްނަބރ ން ޢައްޔަނ ކ ރާނީ ހިންާގ ކޮމިޓީގެ ރ ހ މާއެކ   )ރ(  
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްއެވެ. 

އެތ ލީޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައިަގނޑ  މަސައްކަތްތަކާ ކޮމިޝަްނ ހިންގަންވާެނ ގޮތ ެގ  )ބ(  
އިނެއް ހިންގާކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢާއްމ ކ ރަން ވާނެއެވެ. އެތ ލީޓްސްކޮމިޝަން ގައިޑްލަ

 ހިންގަންވާނީ މިބ ނެވިދިޔަ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށެވެ. 
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ފެތ މ ގެ ޑިސިޕްލިންތަކ ގެތެރެއިްނ ވާދަވެރި ކ ޅިވަރެއްގެ ގޮތ ގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ  )ޅ(  
ކ ޅ ންތެރިން މިކޮމިޝަނަށް އައ މަށް އޮންަނ ފ ރ ޞަތ  ހަނިކޮްށ ހ ރިހާ ކ ޅިވަރަކ ން 

 ނ ވަތަ ނައްތާލައިގެްނނ ވާނެއެވެ.

ކޯޗާސް  
 ކޮމިޝަން 

ފެތ މ ގެ ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ވާދަވެރި ކ ޅިވަރ ގެ ގޮތ ގައި   )ހ( . 37
ޑިސިޕްލިންއަކ ން ވަކިވަކިން ކ ޅ ންތެރިން ޙަރަކާތްތެރިވެ މ ާބރާތްތައް ާބއްވާ ކޮންމެ 

 ޙަރަކާތްތެރިވެވޭގޮތަށް ކޯޗާސް ކޮމިޝަންގެ ނަމ ގައި ކޮމިޝަނެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކޯޗާސް ކޮމިޝަން އެކ ލެވިގެންވާނީ ފެތ މ ގެ އެކި ޑިސިޕްލިންތަކ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ   )ށ(  
 )ފަހެއް( ކޯޗ ން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 5ކޯޗ ންގެތެރެއިން 

ކޯޗާސް ކޮމިޝަންގެ ގޮތ ގައި އ ފައްދާ ކޮންމެ ކޮމިޝަނެއްެގ މަސައްކަތްތައްވެސް  )ނ(  
ގެންދަންވާނީ ކޯޗާސްކޮމިޝަން ހިންގ މަށް ހިންގާ ކޮމިޓީްނ އެކ ލަވާލާ ޤަވާޢިދާ 

 އެއްގޮތަށެވެ.

 ކޯޗާސްކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  )ރ(  

ޤައ މީ ކޯޗ ން ހޮވ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތ ގައި އެގްޒެކެޓިވް ޤައ މީ ސްކޮޑްތަކަށާ  .1   
 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން.

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ކޯޗ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ މިންގަނެޑއް ކަނޑައަޅައި  .2   
 މަޝްވަރާ ދިނ ން.

ހިްނގ މާއި އެފަދަ ކޯޗ ންނަށް ޭބނ ންވާ ަފންނީ ތަްމރީނ  ޕްރޮގްރާމ ތައް ރާވައި  .3   
 ޕްރޮގްރާމ ތައް ހިންގާނެ މީހ ން ަހމަޖެއްސ ން.

ކޯޗ ން ތަމްރީނ ތައް ގެންދާގޮތްަބލައި މޮނިޓަރކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް   .4   
 ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން.ހިންގާ އެޅ މ ގައި 

ޕްރޮގްރާމ ތައް ރާވައި ހިންގ މަށް ކޯޗ ންނަށް ޭބނ ންވާ ތާޒާކ ރ މ ގެ ކޯސްތަކާއި  .5   
 އެހީތެރިވެދިނ ން.

ކޯޗަސް ކޮމިޝަންތަކ ގެ ޗެއަރޕަރސަން އަކަށް ހ ންނަންވާނީ، އެސޯސިއޭޝަންގެ   )ބ(  
 ކޯޗ ން ތަމްޞީލްކ ރ މަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހޮވާފައިވާ މެމްަބރެވެ.
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ޓެކްނިކަލް އެންޑް  
ޑިވެލޮޕްމެންޓް  

 ކޮމިޓީ 

ފެތ މ ގެ ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ވާދަވެރި ކ ޅިވަރ ގެ ގޮތ ގައި   )ހ( . 38
ކ ޅ ންތެރިން ޙަރަކާތްތެރިވެ މ ާބރާތްތައް ާބއްވާ ކޮންމެ ޑިސިޕްލިންއަކ ން ވަކިވަކިން 
ޙަރަކާތްތެރިވެވޭގޮތަށް ޓެކްނިކަްލ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ ނަމ ގައި ވަކި 

 ވާނެއެވެ.ކޮމިޓީއެއް އޮންނަން

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވާީނ ފެތ މ ގެ އެކި  )ށ(  
 )ފަހެއް( އޮފިޝަލ ން ހިެމޭނ ގޮތަށެވެ. 5ޑިސިޕްލިންތަކ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ގެންދަންވާނީ ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީތަކ ގެ މަސައްކަތްތައް ކ ރިޔަށް  )ނ(  
އެކޮމިޓީ ހިންގައި ކޮމިޓީެގ ަމސައްކަތްތައް ކ ރިޔަށް ގެންދާެނ ގޮތްތަކާެބޭހގޮތ ން 

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެކ ލަވާލާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަެށވެ.

 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. )ރ(  
އެސޯސިއޭޝަނ ން ހިންގާ ފެތ ްނ، ދިގ ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒްެފތ ން، ވޯޓަރ  .1   

ޕޯލޯ، ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ މ ާބރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ގ ޅިގެން ހިންގާ 
 ކޮމިޓީއަށާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ދޭންޖެހޭ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ  ދިނ ން.

ން ހ ށަހަޅާ ޓްރެއިިނންގ ޕްރޮގްރާމ ތައް އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތްކ ރާ ކޯޗ  .2   
 ަބލައި އެފަރާތްތަކަށް ދޭންެޖހޭ ަފންނީ ލަފާދިނ ން.

ފެތ ން، ދިގ ފެތ ން، ސިންކްރޮަނއިޒްފެތ ން، ވޯޓަރ ޕޯލޯ، ޑައިވިންގ ގެ ޤައ މީ  .3   
ރޭންކިންގެ މިންގަނޑެއް އެކ ލަވާލައި އެމިންގަޑާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް 

 ނ ންވާ ފަންނީ ަލފާދިނ ން.ގެންދިއ މަށް ޭބ

ެއޯސިސޭއަޝނ ްނ ާރަވިއ ިހްނާގ މ ާބާރްތަތާކިއ ަޙަރާކްތަތަކްށ ޭބނ ްނާވ ަފްނީނ ީމހ ްނ   .4   
ިބާނކ ރ ާމިއ ެއަފަދ ީމހ ްނ ިބާނކ ާރެނޮގތ ެގ ާތަވްލ ަތްއާޔރ ޮކްށ އްެގެޒކިެޓްވޮކމީިޓެގ  

 ަކްނަތްއަތްއ ކ ރ ްނ. ަލާފެގަމިތްނ ެއާތަވަލްށ ަޢަމލ ކ ރ ަމްށ ޭބނ ްނާވ  

މިދާއިރާއާއި ގ ޅޭގޮތ ން ރާއްޖެއާއި ޭބރ ގައި އޮންަނ މަސައްކަތ   .5   
ަބއްދަލ ވ ންތަކާއި ކ ރ މ އްދަތ ެގ ކޯސްތަކ ގައި ަބއިވެރިކ ރާނެ ޓެކްނިކަްލ 
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅ މ ގެ މިންގަނޑ  އެކ ލަވާލައި އެފަދަ މީހ ން ފޮނ ވ މ ގައި 

ކެއް ަކނޑައަޅައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި އެއާއި ގެންގ ޅޭނެ އ ޞޫލ ތަ
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންދޭތޯ ެބލ ން.
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ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކާެބހޭގޮތ ން ދިވެހިންގެ މެދ ގައި ހޭލ ންތެރިަކން އިތ ރ ކޮށް  .6   
ޕްލޭންކޮށް އެކަންކަމ ގެ ޚިޔާލ  އ ފެއްދ މ ގޮތ ން ޭބނ ންވާ ކަންތަްއަތއް 

 ހިންގާކޮމިޓީއަށް ހ ަށހެޅ ން.

ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ އ ޞޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ގެ މަިތން، ފެތ މ ގެ  .7   
ކ ޅިވަރ ތަކާއިެބހޭ ލަފާދީ އެފަދަ ކ ޅިވަރ ތައް ކ ރިއަރ ވައި އިންތިޒާމްކޮށް 

 ދަމަހައްޓޭނެ ގޮތްތައް ަބލައި ހިްނގާ ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނ ން.

އެސޯސިއޭޝަނާ ގ ޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދ ތަކ ގެ ސްކޫލްކ ދިންނަށް  .8   
 މިކ ޅިވަރ ތަކާެބހޭ މަޢ ލޫމާތ ދީ ޭހލ ންތެރިކ ރ ން.

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީތަކ ގެ ޗެއަރޕަރސަން އަކަށް ހ ންނަންވާީނ، އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ބ(  
 އަށް ހޮވާަފއިވާ މެމްަބރެވެ.ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ން ތަްމޞީްލކ ރ މަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ

ސްލޫކީ ކޮމިޓީ އަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ރާވައި ހިންގާ މ ާބރާތްތަކާ  )ހ( . 39 ސ ލޫކީ ކޮމިޓީ 
އެކިއެކި ޙަރަކާތް ހިންގ މ ގައި ދިމާވާ ކަންކަން ަބލައި އެކި ަކންކަމ ގައި އިހ މާލ ވެ 

ޚިލާފ ވެފައިވާ މީހ ންނާއި ކ ޅ ންތެރިންނަށް ދިމާާވ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާ 
މައްސަލަތަކާ ކޯޗ ންނާ ޓެކްިނކަލް އޮފިޝަލ ންގެ ިއތ ރ ްނ އެސޯސިއޭޝަންގެ 
މެންަބރ ންގެ މެދ ގައި އ ފެދޭ މައްސަލަތަކާ، އެކިއެކި މަޤާމ ަތކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ  

ށް ގެއްލ ން ލިޭބފަދަ އަދާކ ރ މ ގައި އިހ މާލ ވެ ކަނޑައެޅިގެން ފެތ މ ގެ ޙަރަކާތަ
ޢަމަލ ތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށްޓަކައި އ ފައްދާފައި އޮންނަ 

 ކޮމިޓީއެކެވެ.

)ފަހެއް( މެންަބރ ންގެ ަމއްޗަށެވެ. މިކޮމިޓީއަށް  5ސ ލޫކީ ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވަީނ  )ށ(  
ސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް  މެމްަބރ ން ޢައްޔަން ކ ރާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެލަފާގެ މަތިން އެ

)ފަހެއް( މެންަބރ ންެގ ެތރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5އެވެ. މިކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނ ކ ާރ 
 ކޯޓ ތަކ ގައި ވަކާލާތ  ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ލިިބފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ހ ންނަންވާނެއެވެ.

 )ނ(  
)ހަތަރެއް(  4ފ ރިހަމަ ސ ލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކ ރެވޭ މެމްަބރ ންގެ ދައ ރަކީ 

 އަހަރެވެ. ސ ލޫކީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާނީ އެކޮމިޓީންނެވެ.
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ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާގ ޅިގެން އެ މައްސަލައެއް ަބލައި ފައިޞަލާކ ރ މަށްފަހ   )ރ(  
މާމެދ  ހިްތހަމަނ ޖެހޭނަމަ އެކަްނ  ސ ލޫކީ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއްގައި ނިންމާ ނިންމ 

)ތޭރަ( ވަނަ   13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރ  ޤާނޫނ ގެ  30/2015ޤާނޫނ  ނަމްަބރ  
މައްދާގެ )ލ( އިން ާބރ ލިބިގެން އ ފައްދާފައިވާ އާިބޓްރޭޝަން ޕެނަލް އަށް  

ހަޅާީނ ހ ށަހެޅޭނެއެވެ. ޤާނޫނ ގައި ބ ނާ ޕެނަލް އ ފެދިފައިނ ވާނަމަ އެފަަދ ކަންކަން ހ ށަ
 ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ އަށެވެ.  

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ސ ލޫކީ ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމ މ ކާއި ނ ަވތަ އަޅާ ފިޔަވަޅަކާއި   )ބ(  
 ގ ޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޝަރ ޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހ ށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

ކ ރިއަށް ގެންދަންވާީނ ތަީބޢި ޢަދާލަތ ގެ ހަަމތަކާއި ސ ލޫކީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް  (ޅ)  
އަސާސްތަކާއި ޚިލާފ ނ ވާގޮތެއްގެ މަތިން، ހިންގާ ކޮމިީޓން އެކ ލަވާލާ ޤަވާއިދަކާ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތީންނެވެ.

ސ ލޫކީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް މިނިވަންކަމާއެކ  ކ ރިއަށް ގެންދެވޭކަން ކަށަވަރ   (ކ)  
ކ ރ މަށްޓަކައި އެކޮމިޓީއަށް ެމންަބރ ން ޢައްޔަނ ކ ރ މ ގައި ެފތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ 
ޭބރ ން މީހ ން ޢައްޔަނ ކ ރ މަށް ހިންގާކޮމިޓީން އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ސްލޫކީ  
ކޮމިޓީގެ މެންަބރ ންެގ ގޮތ ގައި ނ ހިމެނޭނެެހން އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަްށ ހިންާގ 

މެްނަބރަކ  ޢައްޔަނ ކޮށް އިދާރީ ކަންކަްނ އެސޯސިއޭޝަނ ން ކޮމިޓީން 
 އިންތިޒަމ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ޖިނާޢީ އެއްވެސް ކ ށެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރަކ  ނ ަވތަ ެފތ މ ގެ ޙަރަކާތްތަކަށް  (އ)  
ނިސްަބތްވާ މީހަކ  ކ ރިކަން ތ ހ މަތ  ކ ރެވި އެކަމާގ ޅޭ ގޮތ ން ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތައް  

 ލޭނީ ހަމައެކަނި ދައ ަލތ ގެ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށެވެ.ެބ

 ސ ލޫކީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. (ވ)  

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނާ ަކންކަމާ ގ ޅިގެން ސްލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅާ  .1   
 ؛އިންސާފ ވެރިކަމާއެކ  ފިޔަވަޅ އެޅ ންމައްސަލަތަކާ ޝަކ ވާތަކަށް ަބލަިއ 

މަސްއޫލިއްޔަތ  ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ނ ވަަތ ަބއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ    .2   
އަދާކ ރ މ ގައި އިހ މާލ ވިކަމަށް ަބޔާންކޮށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ޝަކ ވާތައް 

 ؛ަބލައި ފިޔަވަޅ އެޅ ން
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ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މާެބހޭ ގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ ކ ޑަކ ދިންގެ ކަރާމާތާއި  .3   
ކަމާެބހޭ މ އައްސަސާތަކ ން ޢާއްމ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އ ޞޫލ ތަކާއި 
ޚިލާފަށް ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކަށް ނިސްަބތްވާ އެއްވެސް މީހަކ  ޢަމަލ ކ ރާނަމަ 

 ؛އެކަމާމެދ  ފިޔަވަޅ  އެޅ ން

ސްލޫކީ ކޮމިޓީން މައްސަލަތަްއ ބެލ މަށްަފހ  ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި  (މ)  
 އަޅަންވާނީ އަންނަނިވި ފިޔަވަޅ ަތކ ންކ ރެ ފިޔަވަޅެއް ނ ވަތަ ފިޔަވަޅ ތަކެކެވެ.  

ަބލަމ ންދާ ނ ަވތަ ބަލާފައިާވ މައްސަލައަކާ ގ ޅިގެން އިސްލާޙ  ކ ރަންވީ   .1   
 އެންގ ން.ކަންކަން 

 ލިޔ މ ން ނަސޭޙަތް ދިނ ން. .2   
 ވަކިމ އްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑްކ ރ ން. .3   
 ސްލޫކީ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން. .4   
 މަޤާމެއްގައި ހ ރި މީހަކ ނަމަ އެމަޤާމަކ ން ވަކިކ ރ ން. .5   
 ކ ޅިވަރ ތަކ ގައި އަދި ޙަރަކާތްތަކ ގައި ަބއިވެރިނ ވެވޭނެކަން އެންގ ން.  .6   

އެސޯސިއޭޝަންގެ  
 ގޮފިތައް ހެދ ން 

އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލްވާނެ ގޮތަށް ާމލެއާއި އަތޮޅ ތަކ ގައި ފެތ މ ެގ  )ހ( . 40
އ ފައްދައި، ެފތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކ ން ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި، ކ ޅ ންތެރިން 

ވާދަވެރި މ ާބރާތްތައް ާބއްވައި، ފަތަންދަސްކޮށްދިނ މ ެގ ކަންަކން ހިންގ މަްށޓަކައި 
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަށ ން ގޮފިތައް އ ފައްދަން މިޤަވާޢިދ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.

ިހންގަންާވނީ ކޮމިޝަނަރއޮފް މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބ ާނ ގޮފިތައް އ ފައްދައި  )ށ(  
ސްޕޯޓްސްއަށްލިޔެ އެކަމަށް ހ އްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި މިފަދަ ގޮފިތައް ވެގެންދާނީ 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމީ މެންަބރ ންގެ ގޮތ ގައެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮފިތައް ހިންގާީނ 

 އެސޯސިއޭޝަނާ އެފިލިއޭޓް ވެގެންނެވެ.

ފިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގައި އ ފައްދާ ގޮ )ނ(  
މިގޮތަށް އ ފައްާދ ކޮންމެ ގޮތްޕެއްވެސް  ކޮމިީޓން ކަނޑައަޅާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ 

އ ފައްދައި ހިންގަންވާނީ ވަކި ަރޖިސްޓްރީއަކާއި ލޯގޯއެއް އަދި ދިދައެއް ތަމްސީލ ކ ރެވޭ 
ޢިދާއި ގައިޑްލައިން ގޮތަށެވެ. އަދި އެފަދަ ޮގފިތައް ހިންގާނެޮގތ ގައި ޤަވާ 

 އެސޯސިއޭޝަނ ން ލިޔެ ޢާއްމ ކ ރަންވާނެއެވެ.
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 ހަތްަވނަ ބާބ  

 އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މަށްޓަކައި ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދާނީ އަންަނިނވި ގޮތަށެވެ.   )ހ( . 41 ފައިސާ ހޯދ ން 

 އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދ ން. .1   

 އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ ޭބރ ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދ ން. .2   

 އެސޯސިއޭޝަނަށް ސަރ ކާރ ންދޭ ސަްބސިޑީޒް.  .3   

އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ މާލީ އެހީ ބޭނ ންޮކށް ލިޭބ ޢާމްދަީނ އިތ ރ ކ ރ މަށް  .4   
 ވިޔަފާރިކޮށް ނ ވަތަ އިންވެސްޓް ކ ރ ން. 

 ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކ ން ދޭ އެހީ. .5   

އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ސަރ ކާރ ގެ   )ށ(  
ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ސްޕޯޓްސް އަދި އެސޯސިއޭޝަން އެފިލިއޭޓްވެފައިާވ އިދާރާތަކ ންނާ 

 ޖަމާޢަތްތަކ ގެ އ ޞޫލ ތަކާ އެސޯސިއޭޝަނ ން ކަނޑައަޅާ އ ޞޫލ ތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ ފައިސާ އާއި ޚަރަދ ވާ ފައިސާ އަދި ާބކީހ ރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓް   )ނ(  
ތައްޔާރ ކޮށް ކަމެާބހޭ ފަރާތްތަކަށް ހ ށަހަޅަން ާވނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ  މަހ ން މަހަށް 

މީލާދީ އަހަރެއް ނިމ ން ފާއިތ ވި އަހަރ  އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބ ނ  ފައިސާ އާއި  
ޚަރަދ ކ ރި ފައިސާ އަދި ާބކީހ ރި ފައިސާގެ މަޢ ލޫމާތ  އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 މެންަބރ ންަނށް ދޭންވާނެއެވެ.

މ ދަލާ ފައިސާ  
 އެސެޓްސް   އަދި 

އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މަށްޓަކަިއ ސަރ ކާރ ންދޭ ފައިސާ އާއި އެކި ގޮތްގޮތ ން ހޯދާ  )ހ( . 42
ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ އިތ ރ ން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިންޭބރ ން ެއސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ 
އަދި ހޯދާ ފައިސާ އާއި މ ދަާލ އެސެޓްސް އަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކިއްޔާތ ގައި 

 އްޗެވެ.ހ ންނާނެ ތަކެ

އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ ފައިސާ އާއި ރެވެނިއ ގެ އިތ ރ ން އެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދަލާ  )ށ(  
ފައިސާއާއި އެސެޓްސްއަކީ އޭގެ މައްޗަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މ އައްސިސ ންނަށްވެސް 

 އެއްޗެއްނޫނެވެ.މިލްކ ވެރިކަން ލިިބގެންވާ އަދި މ އައްސިސ ންގެ މެދ ގައި ަބހައިލެވޭނެ 
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އެސޯސިއޭޝަނަށްލިޭބ ފައިސާ އާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރެވެނިއ ގެއިތ ރ ން  )ނ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކިއްޔާތ ގައިވާ މ ދަލާ އެސެޓްސްއަކީ ފެތ މާއި ފެތ މ ގެ 

ލިިބފައިވާ ކ ޅިވަރ ތައް ތަރައްޤީކޮށް ކ ރިއެރ ވ މ ގެ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ބޭނ ންކ ރަން 
ތަކެއްޗެވެ. އެތަކެތި ޭބނ ންކ ރަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ ްނ 
ާބރ ލިބިގެން ހަދާ އެކިއެކި ޤަާވޢިދ ތަކާ އެއްގޮތްވާގޮަތށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ 

 ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމ ންތަކާ ެއއްގޮތަށެވެ.

 ރެވެނިއ  އަދި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޭބ ފަިއސާ އާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ )ރ(  
އެސޯސިއޭޝަންގެ މިލްކިއްޔާތ ގައި ހ ރިނަމަ ހ ރި މ ދަލަކާ އެސެްޓސް ހިންގާ ކޮމިޓީން 
ކަނޑައަޅާ އ ޞޫލ ތަކާ އެްއގޮތަށް ެބލެހެއްޓ މަކީ އެގްެޒކެޓިވް މެންަބރ ންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް  
 ބަދަލ  ގެނައ ން 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ަބދަލ ގެނައ މ ގެ ކަންކަން ކ ރިޔަށް ގެންދަންވާނީ  )ހ( . 43
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒްކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކ ރެވޭ މ ހިއްމ  ކަންކަން  .1   
ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  އާއްމ  

)ތިނެއްަބއިކ ޅަ ެދަބއި( ވޯޓ ން  3/2ލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި ޢާއްމ  ަޖލްސާގެ ޖަ
 ފާސްކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމ  މެންަބރަކ  ނ ވަތަ އެސޯސިއޭޝަްނގެ މެންަބރ   .2   
ކ ލަަބކ ން ހިންާގ ޤަވާޢިަދށް ގެންނަްނފެންނަ އިްޞާލޙެއް ވާނަމަ 

ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ހިންާގ ކޮމިޓީގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ 
  3/2މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  އާއްމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި ޢާއްމ  ޖަލްސާގެ 

 )ތިނެއްަބއިކ ޅަ ދެަބއި( ޯވޓ ން ާފސްކ ރ ން.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ކ ލަަބކ ން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންާގ ޤަވާޢިދަށް ހ ށަހަޅާ  )ށ(  
ވާނީ އެކ ލަެބއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް އެކަން އެނގޭނެ އިޞްލާޙް ހ ށަހަޅަން
 ލިޔ މަކާއެކ ގައެވެ. 
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)ތިރީސް(  30ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އަހަރީ ޢާއްމ  ޖަލްސާ ޭބއްވ މ ގެ މަދ ވެގެން  )ނ(  
ދ ވަސްކ ރިން، އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ހ ށަހެޅ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  

 އޮތްކަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންނަށް އަންަގންވާނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ ހިންގ މ ގެ ހ ރިހާކަމެއް އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންާނ  )ހ( . 44 އިދާރީ ހިންގ ން 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ލަފާއާއި މަޝްވަރާގެމަތިން ަބލަަހއްޓައި އެކަންކަމ ގެ 

 ރަްލ ސެކްރެޓަރީއެވެ. ފ ރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނީ ޖެނެ

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ ބެލ މ ގެދަށ ން އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަށާ އެސޯސިއޭޝަންގެ   )ށ(  
މަސައްކަތްތައް ކ ރިޔަށް ގެންިދއ މަށް ފަންީނ އަދި އިދާރީ މ ވައްޒަފ ން ކަނޑައަޅައި 

 ލަފާގެމަތިން ރައީސެވެ.ޢައްޔަންކ ރާނީ އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންގެ 

މެންބަރ ންގެ  
މެދ ގައި އ ފެދޭ  

މައްސަލަ  
 ޙައްލ ކ ރ ން 

އެސޯސިއޭޝަނ ން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންެގ  . 45
މެދ ގައި އ ފެދޭ ދެަބސްވ މާ މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މ ގައި ކަންކ ރާނީ އަންނަނިިވ 

 އ ޞޫލ ންނެވެ.

މެންަބރ ންގެ މެދ ގައި އ ފެދޭ މައްސަލަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލ  ނ ވެއްޖެނަމަ  )ހ( 
ވަނަ   ތިރީސް ނ ވައެއް() 39މިޤަވައިދ ގެ ، އެމައްސަލަ ސ ލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވައި

އެ މައްސަލައާމެދ  ގޮތެއް މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އ ޞޫލ ތަކާއި އެއްގޮތަށް 
 ޓީންނެވެ. ނިންމާނީ ސ ލޫކީ ކޮމި

ދޭދޭ މެންަބރ ންގެ މެދ ގައި އ ފެދ ނ  މައްސަލައަކީ ޖިނާީޢ ކަމަކާ ގ ޅ ންހ ރި  )ށ(  
މައްސަލައެއްނަމަ އެ މައްސަލައެއްބެލޭނީ، އެމައްސަލައެއް ެބލ މ ގެ އިޚްތިޞާސްއޮތް  

 މ އައްސަސާއަކަށް އެކަންޏެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަން  
 އ ވާލ ން 

ސަަބަބކާހ ރެ އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން އެއްވެސް  )ހ( . 46
 ކ ރިޔަށްގެންދަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި ހިންގާކޮމިޓީގަިއ  .1   
މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  ޢާއްމ  މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން، އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އާންމ  

)ތިނެއް ަބއިކ ޅަ  3/2ލ މ ގެ ހައްޤ  ލިިބފައިވާ މެންަބރ ންގެ ޖަލްސާތަކ ގައި ވޯޓ 
 ދެަބއި( ހަމަވާ ޢާއްމ  ޖަލްސާއަކަށް ހ ށަހެޅ ން.
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މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކ ރާ ޖަލްސާ އެއްކޮށް އެ ޖަލްސާއަށް  .2   
އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލ މާެބހޭ ތަފްޞީލީ ަބޔާނެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ 
ރައީސްގެފަރާތ ން ނ ވަތަ އެަވގ ތ  އެސޯސިއޭޝަން ހިންގ މ ގެ ޒިންމާގައި 
އެންމެ އިސްކޮށްހ ރި ފަރާތ ން ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި ޖަލްސާގައި ހާޒިރ ވެތިިބ 

)ތިނެްއ ަބއިކ ޅަ ދެަބއި( ެގ އަޣ ލަިބއްޔަތ ން  3/2މެންަބރ ންގެ 
 އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލަން ފާސްކ ރ ން.

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ެއސޯސިއޭޝަންގެ  . )ދޭއް(2ގެ  (ހ) މިމާއްދާގެ .3   
މެންަބރ ން އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލަން ފާސްކ ރ މ ން އެކަން ކ ޅިވަރާެބހޭ ޤައ މީ 
މަޖިލީހަށާއި ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ސްޕޯޓްސް އަށް ހ ށަހެޅ މ ން ހަމަޖެހިފައިވާ 

 އ ޞޫލާއެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލ ން.

އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލަން ނިްނމާ ޖަލްސާގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި އެވަގ ތަކ   .4   
ހ ރިނަމަ ހ ރި މ ދަލާ ފައިސާ އަދި ރެވެނިއ އަށް ހަދާނެ ގޮތެއް މެންަބރ ންގެ 

 އަޣ ލަިބއްޔަތ ން ނިންމ ން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރ ޢީ ކޯޓަކ ން އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލަން ކޯޓ  އަމ ރެއް   .5   
 ނެރ ން. 

އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލެވޭ ޙާލަތ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި އެއްވެސް ދަރަންޏެއް އޮތްނަަމ  ()ށ  
އެ ދަރަންޏެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދަލާ މިލްކިއްޔާތ ގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ވިއްކައިގެްނ 

 ނަމަވެސް އަދާކޮށް ޚަލާޞްކ ރަން ވާނެއެވެ.

އ ވާލެވޭ  
ޙާލަތ ގައި  
ފައިސާއާއި  

މ ދަލާ  
އެސެޓްސްއާމެދ   
 ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތް 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ، އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލެވޭ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެ ނަމަ )ހ( . 47
މިލްކިއްޔާތ ގައި އެއްވެސް މ ދަލެއް ނ ވަތަ ފައިސާއެއް ނ ވަތަ އެސެޓެއް ހ ރިނަމަ، 

ނެއެވެ. އެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހ ރިނަމަހ ރި ދަރަންޏެއް ދައްކައި ޚަލާޞްކ ރަން ވާ
އެސޯސިއޭޝަންގައި ހ ރި ފައިސާއިން ދަރަނި ޚަލާޞްނ ކ ރެވިއްޖެނަމަ  
އެސޯސިއޭޝަންގެ މ ދަލާ އެސެޓްސް ވިއްކައިގެންނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ދަރަނި 

 ޚަލާޞްކ ރަން ވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނާފަދަ ޙާލަތެއް އަތ ވެއްޖެަނމަ އެ މާއްދާގައި  )ށ(  
ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ެއސޯސިއޭޝަންގެ ދަރަނި ޚަލާޞްކ ރ މަށްފަހ  
އެސޯސިއޭޝަންގައި ހ ރިނަމަ ހ ރި ފައިސާއަކާ ރެވެނިއ އެއް އަދި މ ދަލާއެސެޓްސްގެ 
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މްޢިއްޔާއަކަށް ނ ވަތަ ސަރ ކާރ  މިލްކ ވެރިކަން ހިލޭސާަބހަްށ ަމސައްކަތް ކ ރާ ޖަ
 ޤަޫބލ ކ ރާ ޚައިރާތ  ފަންޑަކަށް ަބދަލ  ކ ރަންވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބ ނާ ޙާލަތ ގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ހ ރިނަމަ ހ ރި ފައިސާ   )ނ(  
ހިލޭސާަބހަްށ އަކާއި ރެވެނިއ  އަދި މ ދަލާއި އެސެޓްސް ދޭނެ ޚައިރާތ  ފަންޑ  ނ ވަތަ 

މަސައްކަތް ކ ރާ ޖަމާޢަތް ކަނޑައަޅާނީ އެސޯސިއޭޝަން އ ވާލ މަށް ާބއްވާ 
 ޢާއްމ ޖަލްސާގައި މެންަބރ ންގެ މެދ ގައި ނަގާ ވޯޓަކ ންނެވެ.

 މިޤަވާޢިދ ގެ ބޭނ މަްށޓަކައި އަްނނަނިވި ލަފްޒ  މާނާކ ރާނީ ތިރީަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. . 48 މާނަކ ރ ން 

 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް.  އެސޯސިއޭޝަން   )ހ(  

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް ޤައ މީ އަދި  ޙައިސިއްޔަތ     )ށ(  
 ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ގޮތ ން ލިިބފައިާވ ާބރާއި ދަރަޖަ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިާދ  މެންަބރ ން    )ނ(  
އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތިްނ އެސޯސިއޭޝަންގައި 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވަކިވަކި މެންަބރ ންާނ ކްލަްބ 

 މެންަބރ ން އަދި ގޮފިތައް.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގ މ ގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަިއ  ހިންގާ ކޮމިޓީ    )ރ(  
 އިންތިޒާމ ތައް ކ ރާ ކޮމިޓީ.

 ފީނާ   )ބ(  
FINA 

 ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކާއި ެބހޭ ޖަމްޢިއްޔާ
International Swimming Federation 

Fédération Internationale de Natation 
 އޭސެފް   )ޅ(  

AASF 
އޭޝިއާ ަބއްރ ގެ ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކާއިެބހޭ ސަރަޙައްދީ  

 ޖަމްޢިއްޔާ
Asian Swimming Federation 

 ވާޑާ   )ކ(  
WADA 

 ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސީ 
World Anti-Doping Agency 
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 އެމް.އޯ.ސީ    )އ(  
MOC 

 މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

Maldives Olympic Committee 
National Olympic Committee (NOC) 

 އެމް.ޕީ.ސީ    )މ(  
MPC 

 ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީމޯލްޑިވްސް 
Maldives Paralympic Committee 

އިންތިޤާލީ  
 އިންތިޒާމް   

މިޤަވާޢިދ  ފާސްވެ ޢަމަލ ކ ރަްނފެށިނަމަވެސް އަންނަނިިވ ކަންަކން ަބދަލ ވެެގންދާނީ  )ހ( . 49
 މިމާއްދާގެ އަންނަނިވި އަކ ރ ތަކ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އ ޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.  

ވަަނ މާއްދާގައި ބ ނާ ގޮތަށް ެއސޯސިއޭޝަންގެ )ތޭރަ(  13މިޤަވާޢިދ ގެ  .1   
މިަޤވާޢިދ  ފާސްކޮށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް   މެންަބރ ން ގިންތި ކ ރެވޭނީ

 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރާދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަްށ  )ސަތާރަ( 17މިޤަވާޢިދ ގެ  .2   
މެންަބރ ންގެ އަތ ންނަގާ އަހަީރފީއަށް ގެނެސްފައިވާ ަބަދލަްށ ޢަމަލ ކ ރ ން 
މިޤަވާޢިދ  ފާސްކޮށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރާދ ވަހ ން 

 ފެށިގެންނެވެ.

ރާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކ  )ނަވާރަ( 19މިޤަވާޢިދ ގެ  .3   
ހިންގާ ކޮމިޓީ އެ މާއްދާގައި ބ ނާ ގޮތަށް އެކ ލަވައިލެވޭނީ މިހާރ  އޮތް ހިންގާ 
ކޮމިޓީގެ ދައ ރ  ހަމަވެ، އަލ ން އިންތިޚާބ  ާބއްވައިގެން އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ 
މެންަބރ ންނާއެކ ގައެވެ. އޭގެކ ރިން މިހާރ  އޮތް ިހންގާ ކޮމިޓީ 

 މިއޮްނނާނެއެވެ.އިންތިޚާބ ކޮށްފައިވާގޮަތށް ދެ

      

ން ބާރ ލިބިގެން ހަދާފައިވާ، ކ ޅިވަރ  ޖަމިއްޔާތަށް   2015/30މިޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރ ގެ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ނޯޓް: 
ގައި ބ ނާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމަނައިގެން ޑްރާފްޓްކޮށް   (R-13/2017)ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގ މ ގެ ޤަވާޢިދ  ނަންބަރ  

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޯޕޓްސްގެ ލަފާ ހޯދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 
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ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސްގެ އޮފީހ ގައި   

 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފީމެވެ.

 

       ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސްގެ އޮފީހ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރި ތާރީޚް: 

 

         ނަން:

         މަޤާމް:

 ސޮއި: 

 ތައްގަނޑ :

 


