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 ވަނަ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ    4ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  

 
ވަނަ އަހަރ ގެ  2020ޭބްއވ މަށްޓަކައި  ،އިންތިޚާބ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  . 1 ތަޢާރަފް 

މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ ޚާއްސަގޮތ ން ކ ރާ އާންމ  ޖަލްސާއެއް  ،ވަނަ ދ ވަހ  28މާރޗް މަހ ގެ 

ަވނަ  19ާބއްވަން ވަީނ ހަމަޖެހިފައެވެ. ިތރީގައި އެވަނީ މި އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ޤަވައިދ ގެ 

ވަނަ  4ތ ގެ މަތީްނ އެކ ލަވާލެވިަފއިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ަބޔާންކޮްށަފއިވާ ގޮ

 އިންތިޚާާބއި ގ ޅޭ ޤަވާޢިދެވެ. 

މ ހިއްމ   
 ތާރީޚްތައް 

 ވާ ބ ރާސްފަތި. 2020ފެްބރ ވަީރ  27އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލ ން:  )ހ( . 2

ވާ ބ ރާސްފަތި  2020ޗް މާރި  12ތާރީޚް: ކ ރިމަތިލ މ ގެ މ އްދަތ  ހަމަވާ އިންތިޚާަބށް  )ށ( 

 .13:00ދ ވަހ ގެ 

މ ގެ ވަަނ އަހަރ ެގ މެމްަބރޝިޕްފީ ދެއްކ  2020ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނ މަށް  (ނ)  

 .13:00ވާ ބ ދަ ދ ވަހ ގެ  2020ޗް  މާރި 11ތާރީޚް:  އެންމެ ފަހ 

 .ވާ އާދީއްތަ 2020ޗް މާރި 15ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތަކ ގެ ލިސްޓް ތަރ ތީބ ކ ރ ން:  (ރ)  

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންާގ . )ވާ ހޮނިހިރ  2020ޗް މާރި 28އިންތިޚާބ  އޮންަނ ތާރީޚް:  (ބ )  

އޮންނަ ގަޑިއާއި ތަން   ޖަލްސާ، ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން . ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(32ގެ ގަވާއިދ 

 މެންަބރ ންނަށް އެންގޭނެއެވެ.( )ހަތެއް( ދ ވަސް ކ ރިން 7އިންތިޚާބ  އޮންނަ ތާރީޚްގެ 

ޗް މާރި 19ހ ށަހެޅ ން:  ޯފމ ކ ލަބ ގެ ފަރާތ ން ިއންތިޚާބ ގަިއ ވޯޓ ލާނެ މީހަކ  ކަނޑައަޅާ  (ޅ)  

 ގެ ކ ރިން. 13:00ވާ ބ ރާސްފަތި ދ ވަހ ގެ  2020

 2020ޗް މާރި 19އެމައްސަލައެއް ހ ށަެހޅ ން:  ،ވޯޓަރސް ލިސްޓ ގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ (ކ)  

 ގެ ކ ރިން. 13:00ވާ ބ ރާސްފަތި ދ ވަހ ގެ 

ވަނަ   2020މެއި  25ގެ ދައ ރ  ފެށޭނީ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ )އ(  

 ދ ވަހ އެވެ.
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ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މ އްދަތ  ހަމަވާއިރ ، ިހންާގ  (.2)މި ޤަވައިދ ގެ  )ވ(  

 ފައި ނ ވާނަމަ ކ ރިމަތިލާ ވޭ ަމޤާމަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބ ކ ރެ

ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލެވޭެނއެވެ. މިގޮތަށް ހ ޅ ވާާލ ދެވަނަ ލ މ ގެ ތަކަށް ކ ރިމަތިއެމަޤާމް

ވާ އަންގާރަ   16ޗް މަހ ގެ ވަނަ އަހަރ ގެ މާރި 2020 މަވާނީ ފ ރ ޞަތ ގެ މ އްދަތ  ހަ

 އަށެވެ. 13:00ދ ވަހ ގެ 

އިންތިޚާބަށް  
 ކ ރިމަތިލ ން 

ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކ ރިމަތިލާްނ  ހިންގާސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  )ހ( . 3

އިްނތިޚާަބށް ކ ިރމަތިލ މަށް ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމާ، އެފޯމާއިއެކ  ހ ށަހަޅަންޖެޭހ ،އެދޭފަރާތްތަކ ން

  ކ ރިން އެސޯސިއޭޝަނަށްކަނޑައެޅިފައިވާ ސ ންގަޑީގެއެހެނިހެން ލިޔެކިޔ ންތައް 

 ންވާނެއެވެ.ހ ށަހަޅަ

ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކ ރިމަތިލާްނ   ހިންގާސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  )ށ(  

މާއި އެކ  ހ ަށހެޅ މަށް ފޯ ،ފޯމ ތަކާއި ހ ށަހަޅާ ފޯމ ތަކ ގެ ތެރެއިން ަމޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަަމނ ވާ 

ްއ ތަފޯމ މެއް ނ ވަތަ ެއފޯ ،ންތައް ފ ރިހަމަ ނ ވާނަމަކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔ 

 ބާޠިލްކ ރެވޭނެއެވެ. 

މީހ ން އިންތިޚާބ ކ ަރްނ  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް )ނ(  

 ކަށެވެ.މަާޤމްތަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި

 . އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރައީސް .1   

 .އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ނައިްބ ރައީސް  .2   

 . އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ޚަޒާންދާރ  .3   

 .)އެކެއް( މެންަބރ  1އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރ  ކ ލަބ ތަކ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ  .4   

 )އެކެއް( މެންަބރ . 1އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރ  ކޯޗ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ  .5   

 1އޮފިޝަލ ންގެ ތެރެިއން އިންތިޚާބ ކ ރާ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ޓެކްނިކަލް  .6   

 )އެކެއް( މެންަބރ .
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 2 ޖިންސ ން 2، އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކި މެނަްބރ ންގެ ފަރާތ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ  .7   

 )ދޭއް( މެންަބރ ން.

 މީހ ން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: އިންތިޚާބ ގައި ވާދަކ ރާ (ރ)  

 ފަރާތްތަކ ން މ ގެ އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލާ ކޮމިޓީގެ މަޤާއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ  .1   

 ކ ރަންޖެހޭ ފޯމ .ފ ރިހަމަ 

 ޑ ގެ ކޮޕީ. ންގައިދޭ ކާދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަމީހާގެ އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލާ .2   

، ެބކްގްރައ ންޑ ގެޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ )ހ ދ  އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލާ ފަރާތ ެގ ޕާސްޕޯ .3   

 (ނެގިތާ އެއްމަސް ހަމަނ ވާ

ހިންާގ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް އި ނ ހިމެނޭ މީހަކ  އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރެއްގެ ގޮތ ގަ .4   

ތާއީދ ކ ރާ މެންަބރ ގެ އެމީހަކަށް ، ނޮމިނޭޓް ކ ރި މެންަބރާއިއެ މީހަކ  ، ނަމަކ ރިމަތިލާ

 ޕީ. ގެ ކޮހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ދިވެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މަާޤމަކަށް އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރ  ކ ލަަބކ ން މީހަކ   .5   

ކްަލބ ގެ ހިްނގާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއަކ ން އެ ކްލަބ ެގ ،ނޮމިނޭޓް ކ ރާނަމަ

މީހާ ނޮމިނޭޓް ކ ރ މާމެދ  ކ ލަބ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީްނ ފަރާތ ން ނޮމިނޭޓް ކ ރާ 

 ޤަރާރ ގެ އަސްލ .ނިންމިގޮތ ގެ 

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކްލަްބ ތަމްޞީލ  ކ ރާ މެންަބރ ގެ ގޮތ ގައި އެސޯސިއޭޝަނ ގެ  .6   

ހިންގާ ކޮމިީޓގައި ކްލަްބމެްނަބރ  ެއސޯސިއޭޝަނ ގެ މީހަކީއެކްލަަބކ ން ހ ށަހަޅާ 

ކްލަބ ގެ ހިންގާ ކޮިމޓީގެ ކޯރަމް ހަމަާވ މީހެއްކަންތަމްޞީލ ކ ރަން ނިންާމފައިވާ 

 ސްލ .ޖަލްސާއަކ ން ނިންމިކަމ ގެ ޤަރާރ ގެ އަ

އިންތިޚާބަށް  
ކ ރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކ ރިމަތިލެވޭީނ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ  )ހ( . 4

 ފަރާްތތަކަށެވެ.އަންނަނިވި

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ނައިްބރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރ ގެ މަޤާމަްށ  .1  
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އެސޯސިއޭޝަނ ގެ   ،މީހ ންނާއި ނ ހިމެނޭއެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ ންގެ ގޮތ ގައި 

ސް އެޯސސިއޭޝަނ ގެ ދާއިމީ ދާއިމީ މެންަބރ ންަނށް ކ ރިމަިތ ލެވޭނެއެވެ. ނަމަވެ

އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކި  މަޤާމ ތަކަށް ކ ރިމަތިލެވޭނީމެންަބރ ން ނޫން މީހ ންނަށް އެ 

 މެންަބރަކ  ނ ވަތަ މެްނަބރ  ކ ލަެބއްގެ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅައިގެންނެވެ.

  1އިންތިޚާބ ކ ރާ  ސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ކ ލްަބތައް ތަމްޞީލްކ ރ މަށް ކްލަބ ަތކ ންއެސޯ .2   

)އެކެއް( މެންަބރ ގެ މަޤާމަްށ މީހ ންގެ ނަން ހ ށަހެޅޭީނ މެންަބރ  ކ ލަބ ތަކަށް 

 އެކަންޏެވެ. 

)އެކެއް( މެންަބރ ެގ  1އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ކޯޗ ންގެ ތެރެއިން އިްނތިޚާބ ކ ރާ  .3   

އެޯސސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރޝިޕް ގިންތިތަކ ގެ ތެރެއިްނ  ،މަޤާމަށް ކ ރިމަތިލެވޭނީ

ކޯޗ ންގެ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ދާއިމީ މެންަބރ ންނަްށ 

 އެކަންޏެވެ. 

 1އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރ  ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ންގެ ތެރެިއން އިންތިޚާބ ކ ރާ  .4   

ލެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރޝިްޕ )އެކެއް( މެންަބރ ގެ ަމޤާމަްށ ކ ރިމަތި

ގިންތިތަކ ގެ ތެރެިއން ޓެކްިނކަލް އޮފިޝަލ ންގެ އަިދ ެރފްރީންގެ ގިންތީގަިއ 

 ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ދާއިމީ މެންަބރ ންަނށް އެކަންޏެވެ. 

)ދޭއް(  2އިންތިާޚބ ކ ރާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކި މެންަބރ ންގެ ފަރާތ ން  .5   

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އިންިޑވިޖ އަލް ގިންތިތަކ ެގ  ،މެންަބރ ންގެ މަޤާަމށް ކ ރިމަތިެލވޭނީ

 ދާއިމީ މެންަބރ ންނަށެވެ.

.( ަވނަ ަނންަބރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ 1)ހ( ގެ ) .( ވަނަ މާްއދާގ4ެޤަވާއިދ ގެ )މި  )ށ(  

މެނޭ ވަކިވަކި ފަރ ދ ންނަށް ކ ރިމަތިލެވޭނީ މަޤާމްތަކަށް މެންަބރ ންގެ ޮގތ ގައި ނ ހި

 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރައީސް، ނާއިބ  ރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރ ގެ މަޤާމަށް   .1   
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އެ ނޮމިނޭޓްކ ރި  ،އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންަބރެއްގެ ފަރާތ ން މީހަކ  ނޮމިނޭޓް ކޮށްފިނަމަ

 މެންަބރަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިތ ރ  މަޤާމަކަށް ކ ރިމައްޗެއް ނ ލެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއް މަޤާމަށްވ ރެ ގިނަ މަޤާމަށްކ ރިމައްޗެއް   .2   

 ނ ލެވޭނެއެވެ.

ހ ށަހަޅާފައި ވާނަމަ، ނަގާނީ ފެންަނ އިންތިޚާީބ މަޤާމަކަށް އެންމެ މީހެއްގެ ނަން  .3   

ނ ފެންނަ ވޯޓެކެވެ. މިގޮތ ން ނަގާ ފެންނަ ނ ފެްނނަ ވޯޓ ަގއި ަބއިވެރިވެވޭނީ އެ 

 މަޤާމަކަށް ވޯޓ ލ މަށް ޝަރ ތ ހަަމވާ މެންަބރ ންނަށް އެކަންޏެވެ.

ސ ންގަޑި ހަމަވާ އިރ ،  ވަނަ އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ  4އެސޯސިއޭޝަނ ގެ  (ނ)  

ކ ރިމަތިލާފައި   މީހަކ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް ޝަރ ތ  ހަމަވާ 

ގެ ނިޔަލަށް މިމަޤާްމތަކަްށ  13:00ވާ އަންގާރަ ދ ވަހ ގެ  2020ޗް މާރި 16ނ ވާނަމަ، 

ކ ރިމަތިލާ  ވާ ލެވޭނެއެވެ. ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ ގަިއ މި މަޤާމްތަކަށްކ ރިމަތިލ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ 

 ކެންޑިޑޭޓ  ނަްނަބރ  ދެވޭނީ، ފޯމ  ހ ށަހަޅާ ތަރ ީތބ ްނނެވެ. މީހ ންނަށް

ވޯޓ ލ މާއި  
ވޯޓ ގ ނ ން އަދި  

ނަތީޖާ  
އިޢ ލާނ ކ ރ ން  
 ކ ރިއަށްދާނެގޮތް 

ތިރީގައި   މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ ދާއިމީ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިންމި އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ ލެވޭނީ  )ހ( . 5

 މެްނަބރ ންނަށެވެ.ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގިންިތތަކ ގެ 

ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ފެތ މ ގެ ކ ިޅވަރ ތަކ ގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .1  

ަބއިނަްލއަޤްވާމީ ފެންވަރ ގެ ސަރަޙައްދީ އަދި ،ކ ޅިވަރ  ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ޤައ މީ

)އަށާރަ( އަހަރ ންމަތީގެ ދިވެހި  18ޢ މ ރ ން ، މ ާބރާތްތަކ ގައި ވާދަކ ރާ

ފާއިތ ިވ  ،ފެތ ންތެރިްނނާއި ކ ޅ ންތެރިންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ މެންަބރޝިޕް ލިިބފައިވާ

)ދޭއް( މީލާދީ އަހަރ ން ކ ރެ އަހަރަކ  ނ ވަތަ ހިނގަމ ންދާ މީލާދީ އަހަރ    2

)ދޭްއ(  2ތެރެއިން ަމދ ވެގެން އޭޝަނ ން ާބއްވާ މ ާބާރތްތަކާ ޙަރަކާތްތަކ ގެއެސޯސި

ޗް  މާރި 11، ޢަމަލީގޮތ ން ަބއިވެރިވެ ޤަވާޢިދ ން އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާ ޙަރަކާތެއްގައި

ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ފީ  2020ގެ ކ ރީން  13:00ވާ ބ ދަ ދ ވަހ ގެ  2020
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 ދައްކާފައިވާ މެންަބރ ން.

ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ފެތ މ ގެ ކ ިޅވަރ 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 އެސިސްޓަންޓް 

އަދި ަބއިަނލްއަޤ ވާމީ ފެންވަރ ގެ  ،ސަރަޙައްދީ،ންތަކ ގެ ޤައ މީކޯޗ ންނާއި އެޑިސިޕްލި

މ ާބރާތްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ރެފްރީންނާއި ސްޓާޓަރ ންނާ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ންެގ 

)އަށާރަ( އަހަރ ން މަތީގެ ދިވެހީންގެ ތެރެއިން  18ޢ މ ރ ން  ،ގޮތ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ

)ދޭއް( މީލާދީ އަހަރ ން ކ ރެ އަހަރަކ    2ފާއިތ ވި  ،ދާއިމީ މެންަބރޝިޕް ލިިބފައިވާ

ނ ވަތަ ހިނގަމ ންދާ މީލާީދ އަހަރ  އެސޯސިއޭޝަނ ން ާބއްވާ މ ާބރާތްތަާކ 

ޢަމަލީގޮތ ން ަބއިވެރިެވ  އްގައި)ދޭއް( ޙަރަކާތެ 2ތެރެއިން މަދ ވެގެން ޙަރަކާތްތަކ ގެ

ގެ   13:00ވާ ބ ދަ ދ ވަހ ގެ  2020ޗް މާރި 11، ޤަވާޢިދ ން އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާ

 ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންަބރ ން. 2020ކ ރީން 

ޓްރެއިނަރ ްނނާ މ ދައްރިބ ންގެ ގޮތ ގަިއ  ،ފަތަންދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރ ންނާ .3   

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެެރއިން އެކްޓިވްކޮށް 

)ައށާރަ( އަހަރ ން މަތީެގ  18ޢ މ ރ ން  ،ފަތަންދަސްކޮށްދިނ މ ގެ މަސައްަކތްކ ރާ

ދީ )ދޭއް( ީމލާ 2ފާިއތ ވި  ،ދިވެހީންގެ ތެރެއިްނ ދާއިމީ ެމންަބރޝިޕް ލިިބފައިވާ

އަހަރ ން ކ ރެ އަހަރަކ  ނ ވަތަ ހިނގަމ ންދާ މީލާދީ އަހަރ  އެސޯސިއޭޝަނ ން ާބއްާވ 

ޢަމަލީގޮތ ްނ  )ދޭއް( ޙަރަކާތެއްގައި 2ތެރެއިން މަދ ވެގެން މ ާބރާތްތަކާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ

ވާ ބ ދަ ދ ަވހ ގެ  2020ޗް މާރި 11، ަބއިވެރިވެ ޤަވާޢިދ ން ައހަރީފީ ދައްކާފައިވާ

 ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންަބރ ން. 2020ކ ރީން ގެ  13:00

ަބއިނަލްއަޤ ވާމީ ފެތ މ ގެ ކ ިޅވަރ ތަކ ގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .4   

ކ ޅިވަރ  ޑިސިޕްލިންތަކ ގެ ޤައ މީ ފެންވަރ ގެ މ ާބރާތްތަކ ގައި ވާަދކ ރާ ކ ލަްބޖަމްޢިއްޔާ 
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ސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދ ން ާބރ ލިބިގެން އ ފައްާދ މި އެސޯ ،ޖަމާޢަތްތަކާއި

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  30/2015ޤާނޫނ  ނަންަބރ   ،ސަރަޙައްދީ ގޮފިތަކ ގެ ތެރެއިން

ކ ޅިވަރާެބހޭ ޤާނޫނ ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފްތަރ ގައި 

ކ ގެ ތެރެއިން ދާއިމީ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ފަރާތްތަ

)ދޭއް( މީލާދީ އަހަރ ން ކ ރެ އަހަރަކ  ނ ވަތަ   2ފާއިތ ވި  ،މެންަބރޝިޕް ލިިބފައިވާ

ހިނގަމ ންދާ މީލާދީ އަހަރ  އެސޯސިއޭޝަނ ން ާބއްވާ މ ާބރާތްތަކާ 

ޢަމަލީގޮތ ން ަބއިވެރިެވ  )ދޭއް( ޙަރަކާތެއްގައި 2ތެރެއިން މަދ ވެގެން ޙަރަކާތްތަކ ގެ

ގެ   13:00ވާ ބ ދަ ދ ވަހ ގެ  2020ޗް މާރި 11 ،ހަރީފީ ދައްކާފައިވާޤަވާޢިދ ން އަ

 ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންަބރ ން. 2020ކ ރީން 

ވާ ބ ދަ  2020ޗް ާމރި 11 ،އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން  .5   

 އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންަބރ ން.ވަނަ އަހަރ ގެ  2020ގެ ކ ރީން  13:00ދ ވަހ ގެ 

ވާ   2020ޗް މާރި 11 ،ޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިންއެސޯސިއޭ .6   

ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ   2020ގެ ކ ރީން  13:00ބ ދަ ދ ވަހ ގެ 

 މެންަބރ ން.

 .ލެވޭނެ ގިންިތތައް އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ  )ށ(  

ނާއިބ  ރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރ  މަޤާމަށް މީހ ން  ،އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރައީސް .1   

އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް ނަގާ ވޯޓ ގައި ވޯޓ ލ މަށް ޝަރ ތ ހަމަވާ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހ ރިހާ 

 ަނށް ވޯޓ  ލެވޭނެއެވެ.މެންަބރ ން

ނަާގ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިީޓގައި ކްލަްބތައް ތަމްޞީލްކ ރާ މެންަބރ  ހޮވަްނ  .2   

ހަމައެކަނި ވޯޓ ލ މަށް ޝަރ ތ  ހަމަވާ ކްލަބްތަކަށް އެކަންޏެވެ.  ވޯޓ ގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ

އެކަމަށްޓަކަިއ ،ކްލަބ ގެ ފަރާތ ން ޯވޓ  ކާސްޓް ކ ރާނެ މީހަކ  ކަނޑައަޅާނީ

 މެދ ވެރިކޮށެވެ.ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯރމ  
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އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ ކޯޗ ން ތަްމޞީލްކ ރާ މެންަބރ  ހޮވަްނ  .3   

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރޝިޕް ގިންތިތަކ ގެ ތެރެިއން ކޯޗ ންގެ ގިންތީގައި  ،ވޯޓ ލާނީ

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެންަބރ ންެގ ތެރެއިން ވޯޓ ލ ަމށް ޝަރ ތ ހަމަވާ މެންަބރ ން 

 އެކަންޏެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް އޮފިަޝލ ން ތަމްޞީލްކ ާރ  .4   

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރޝިޕް ގިންތިތަކ ގެ ތެރެއިްނ  ،ވޯޓ ލާނީ މެންަބރ  ހޮވަން 

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލ ންގެ އަދި ެރފްރީންގެ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓްރީެވފައިވާ މެންަބރ ންެގ 

 ތެރެއިން ވޯޓ ލ މަށް ޝަރ ތ ހަމަާވ މެންަބރ ން އެކަންޏެވެ.

އިންޑިިވޖ އަލް މެންަބރ ްނ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  .5   

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރޝިްޕ  ،ތަމްޞީލ ކ ރ މަށް މެންަބރ ން ހޮވަން ވޯޓ ލާނީ

ގިންތިތަކ ގެ ތެރެއިން އިންޑިވިޖ އަލް މެންަބރ ންގެ ގިންތިތަކ ގަިއ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  

 މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން ވޯޓ ލ ަމްށ ޝަރ ތ ހަމަވާ މެންަބރ ން އެކަްނޏެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ ލ މ ގެ ޝަރ ތ ހަމަާވ މެންަބރ ންފިޔަވާ  .6   

އިންތިޚާބ ގައި ވާދަކ ރާ އެއްެވސް މީހަކަށް އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓެްއ 

 ނ ލެވޭނެއެވެ.

 މި އިންތިޚާބ ގައި ނަގާނީ ސިއްރ  ވޯޓެކެވެ. (ނ)  

މެންަބރ ންަނށްވ މަށް ހ ށަހަޅާ ަފރާތްތަކަށް މި އިްނތިޚާބ ގަިއ  ،އިޢ ލާނ ކ ރ މަްށފަހ އިންތިޚާބ   (ރ)  

 ވޯޓެއް ނ ލެވޭނެއެވެ.

ކ ރިއަށް ގެންދާނީ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން   ތައްއިންތިޚާބ ގެ ކަންތައް )ބ(  

 )ތިނެއް( މެންަބރ ންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ އިންތިޚާީބ ކޮމިޓީއަކ ންނެވެ. 3އައްޔަނ ކ ރާ 

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންަބރަކ  ނ ވަތަ މެންަބރ  ކ ލަެބއްގެ މެންަބރަކ   ،މި ކޮމިޓީގައި .1   

 ނ ހިމެނޭނެއެވެ.
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ކ ރިމަތިލާފައިވާމެންަބރަކ  ނ ވަަތ އެއިން މެންަބރަކާިއ  މަޤާމަކަށްކ ރެވޭ އިންތިޚާބ  .2   

 އާއިލީ ގޮތ ން ގ ޅ ން ހ ރި މީހަކ  މިކޮމިޓީގައި ނ ހިމެނޭނެއެވެ.

 ރ ވެތިިބ މެންަބރ ންގެ ހާޒިރ ގައެވެ.ވޯޓ ލާން ހާޒިވޯޓ  ގ ނާނީ  (ޅ)  

މި އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ ލ މ ގެ ހައްޤ  ލިިބފައިވާ ވަކި ވަކި މެންަބރ ންނާއި ކްލަބ ތައް  (ކ)  

 ކޮންމެ މެންަބރަކަްށވެސް ލެވޭނީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ. ،ހިމެނޭގޮތަށް 

ކ ރިމަތިާލ  އިންތިޚާަބށް ،ފަރާތްތަކ ގެ ޞައްޙަ ލިސްޓ މި އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ ލެވޭ  (އ)  

  ، އަދި މިލިސްޓ ދ ވަހ  ޙަވާލ ކ ރެވޭނެއެވެ.  2020ޗް މާރި 15ފަރާތްތަކަށް 

 އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ވެްބސައިޓ ގައި އާއްމ  ކ ރާނެއެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ދާއިމީ މެމްަބރ ންގެ ތެރެއިން ވޯޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ހިމެނޭީނ  (ވ)  

 އެކަންޏެވެ. ަބޔާންކޮށްފައިވާ ެމންަބރ ން( ގައި ހވަނަ މާއްދާގެ ) .(5)މި ޤަވައިދ ގެ 

 އެކަންޏެވެ.ލާ މާލަމަށް ވަނ މ ގެ ފ ރ ަޞތ  ދެވޭނީ އަންނަަނނިވި ފަރާތްަތކަށް ވޯޓ  (މ)  

 ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ެމންަބރ ން.ހވަނަ މާއްދާގެ ) .(5)މި ޤަވައިދ ގެ  .1   

 އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބ ގައި ވާދަކ ރާ މީހ ން. .2   

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް ،ކ ޅިވަރާއި ެބހޭ ޤައ މީ މަޖްލިސް  .3   

 ،މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ،ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއ ނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ،ޔޫތ 

އަދި ެފތ މ ގެ  (FINA)ފެތ މ ގެ ކ ޅިވަރ ތަކާއި ެބހޭ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ 

މިއިްނ ، (AASF)ކ ޅިވަރ ތަކާއި ެބހޭ އޭޝިއާ ަބއްރ ގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމްއިއްޔާ 

އެ  ،ން އިންތިޚާބ ގެ ަކންކަްނ ބެލެހެއްޓ ަމށް މަންދޫބ ން ކަނޑައަޅާފައި ވާނަމަފަރާތަކ 

 މަންދޫބ ން.

 3ކޮމިޓީގެ ިއންތިޚާީބ ( ގައި ަބޔާންކ ރާ ބ ވަނަ މާްއދާގެ ) .(5)މި ޤަވައިދ ގެ  .4   

 )ތިނެއް( މެްނަބރ ން.

 ،އިންތިޚާީބ ޖަލްސާ ކ ރިއަށް ގެންގޮސް ،އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އިދާރީ މ އައްޒަފ ންނާއި .5   
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 ،ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިންކަންކަމ ގައި އެހީތެރިވެދޭ އަދި ޙައިންތިޚާބ ގެ 

 އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކަނޑައަޅާ މީހ ން.

 24އިްނތިޚާބ  ފެށ މ ގެ  ،އިންތިޚާބ ގެ ކަންކަން ކ ރިއަްށގެންދާގޮތް ކަވަރ ކ މަށް .6   

 ގެއެސޯސިއޭޝަން ތެރެއިންން ރަޖިސްޓްރީކ ރާ މީޑިއާތަކ ގެ)ސައ ވީސް( ގަޑިއިރ ގެ ކ ރި

 ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކަނޑައަޅާ މީހ ން.

  ފ ލ ހ ން.އިންތިޚާބ ގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ .7   

 އިޢ ލާނ  ކ ާރނީ އަންނަނިވި ތަރ ީތބ ންނެވެ.އިންތިޚާބ ގެ ނަތީޖާ  )ފ(  

 ރައީސް  އެސޯސިއޭޝަނ ގެ .1   

 ރައީސް  ނައިްބ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ .2   

 ޚަޒާންދާރ   އެސޯސިއޭޝަނ ގެ .3   

 .)އެކެއް( މެންަބރ  1އިންތިޚާބ ކ ރާ  ކ ލަބ ތަކ ން މެންަބރ  އެސޯސިއޭޝަނ ގެ .4   

 )އެކެއް( މެންަބރ . 1އިންތިޚާބ ކ ރާ  ތެރެއިން ކޯޗ ންގެ މެންަބރ  އެސޯސިއޭޝަނ ގެ .5   

 1އިންތިޚާބ ކ ރާ  ތެރެިއން އޮފިޝަލ ންގެ ޓެކްނިކަލް މެންަބރ  އެސޯސިއޭޝަންގެ .6   

 )އެކެއް( މެންަބރ .

  2ޖިންސ ގެ  2 ،އިންތިޚާބ ކ ރާތެރެއިން  ވަކިވަކިމެންަބރ ންގެ ސޯސިއޭޝަންގެއެ .7   

 މެންަބރ . )ދޭއް( މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން އަންހެން

  2ޖިންސ ގެ  2 ،އިންތިޚާބ ކ ރާތެރެއިން  ވަކިވަކިމެންަބރ ންގެ ސޯސިއޭޝަންގެއެ .8   

 )ދޭއް( މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން ިފރިހެން މެންަބރ .

އިންތިޚާީބ ކޮިމޓީއަށް ފޯރ ކޮށްދޭްނ ޖެޭހ ސިއޭޝަނ ން އިންތިޚާާބއި ގ ޅޭގޮތ ން މިއެސޯ  (ދ)  

 މަޢ ލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮްށދޭނީ، އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ އިންތިޚާބ ގައި އަންަނނިވި ޮގތަށް އޮންނަ ޮކންމެ ވޯޓަކީ  (ތ)  

 ބާޠިލް ވޯޓެކެވެ.
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އިންތިޚާބ ގައި ޭބނ ންކ ރ މަށް ެއސޯސިއޭޝަނ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ވޯޓ  ކަރ ދާސްކޮޅ    .1   

 އް.ފިޔަވާ އެހެން ކަރ ދާހެއްގައި ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓެ

ނ ވާ ޖަހައިފައި ( ✓) ފާހަގަ ރަނގަޅ  އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި ދިމާލ ގައި  .2   

 ވޯޓ .

ކަރ ދާސްކޮޅ ގައި ފާހަގަ ޖެހ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްވ ރެ ގިަނ ވޯޓ   .3   

 ( ޖަހާފައިވާ ވޯޓ .✓ކެނޑިޑޭޓ ންގެ ނަމާއި ދިމާލ ގައި ރަނގަޅ  ފާހަގަ )

 ގޭ ގޮތަްށ ދީފައިވާ ވޯޓ .ންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރ  ކ ރަން ނޭނވޯޓ ދޭމީހާ ވޯޓ ދޭ ވަކި ކެ .4   

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮޅީގެ ޭބރ ްނ ( ޖެހ ަމށް✓ކަރ ދާސްކޮޅ ގައި ރަނގަޅ  ފާހަގަ )ވޯޓ   .5   

  އި، ކާކ ވަކިން އެއްވެސް ލިޔ މެއް، ފާހަގައެއް، ކ ރެހ މެއް ހ ންނަ ވޯޓާ އެފާހަގަ އާއި

 ވޯޓ ގެ ސިއްރ ކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ވޯޓ .، ނގިކަން އެ

( ޖަހާފައިާވ ✓ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ ރަނަގޅ  ފާހަގަ )ޞައްޙަ ވޯޓ ކަމ ގައި ބަލާނީ  (ލ)  

 ވޯޓ ތަކެވެ.

ދިމާލ ގައި، އެކަމަށް ޚާއްސަކ ރެވިފައިވާ   ޑިޑޭޓ ގެ ނަން ނ ވަތަ ނަާމއި ފޮޓޯ އާކެން .1   

 ( ޖަހާފައިވާ ވޯޓ .✓ގޮޅީގައި ރަނގަޅ  ފާހަގަ )

އެކަމަށް ޚާއްސަކ ރެވިފައިވާ   ދިމާލ ގައި، ޑިޑޭޓ ގެ ނަން ނ ވަތަ ނަާމއި ފޮޓޯ އާކެން .2   

 ކަމ ގައި ދެނެގަނެވޭނެ ވޯޓ . (✓)ޖަހަފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅ  ފާހަގައެއް  ގޮޅީގައި 

ހ ރި، ކަން ވޯޓ  ކަރ ދާހ ގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަ ޖެހ މަށް ޖިސްމާނީ ޮގތ ްނ ނ ކ ޅެދ ންތެރި (ގ)  

ނ ކ ޅެދޭ މީހ ންނަށް އެހީތެރިން ކަނޑައަޅާނީ، އިންތިޚާީބ ވޯޓ ގައި ފާހަގަ ޖެހ މަށް 

 ކޮމިޓީންނެވެ.

ޕްރޮކްސީ  
  ، ކަނޑައެޅ މާއި 
ޕްރޮކްސީ  
 ޙަވާލ ކ ރ ން 

( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މެންަބރ ންގެ ތެރެއިން ހވަނަ މާއްދާގެ ) .(5) މި ޤަވައިދ ގެ )ހ( . 6

ަބދަލ ގަިއ  މެންަބރ ންގެވެވޭ ނ ަބއިވެރިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ  ލ މ ގައި 

ލައްވައި ވޯޓ  ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ވޯޓ  ދެވޭީނ  ހަކ އެހެންމީ ،ޕްރޮކްސީ މެދ ވެރިކޮށް
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 އަންނަނިވި ގޮތ ގެ މަީތންނެވެ.

އިންތިޚާީބ ޖަލްސާއަްށ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ މެްނަބރަކަށް  )ށ(  

ސަަބބ  ަބޔާންކޮށް އެމެންަބރެއްގެ ފަރާތ ން ޕްރޮކްސީގެ ގޮތ ގައި  ،ހާޒިރ  ނ ވެވޭނަމަ

 ށް ފޮނ ވިދާނެއެވެ. އެ ޖަލްސާއައަހަރ ން މަތީގެ ދިވެހި ރައްޔިތަކ   18ޢ މ ރ ން 

ފޮނ ވާ ޕްރޮކްސީއަށް އެފަދަ ޖަލްސާތަކ ގައި ނަގާ ވޯޓ ގައި ަބއިވެރިވެ ވޯޓ   މިގޮތ ން  )ނ(  

 ދެވޭނެއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ވޯޓ  ދިނ މ ެގ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ މެްނަބރަކަްށ އެ މެންަބރެއްގެ ނަމ ގަިއ  )ރ(  

 )އެކެއް( ޕްރޮކްސީއެވެ.   1ފޮނ ވޭނީ ގިނަވެގެން 

 ނ ލެވޭނެއެވެ. ޕްރޮކްސީ ވޯޓެއް ޕްރޮކްސީ ވޯޓަށްވ ރެ ގިނައިން 1އެއްވެސް މީހަކަށް  )ބ(  

ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވާ މީހަކަށް ޖަލްސާަގއި ކ ރާ މަޝްވަރާތަކ ގައި ޕްރޮކްސީގެ ގޮތ ގައި  )ޅ(  

 ަބއިވެރިއެއް ނ ވެވޭނެއެވެ.

 ޕްރޮކްސީގެ މަޢ ލޫމާތ އިންތިޚާީބ ޖަލްސާގައި މެންަބރ ގެ ފަރާތ ން ވޯޓ ލާން ފޮނ ވާ  )ކ(  

)ސައ ވީސް( ގަޑިއިރ ކ ރިން އެސޯސިއޭޝަނ ން   24ފެށ މ ގެ ލަސްވެގެން  އިންތިޚާީބ ޖަލްސާ

 މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހަޅަން ވާނެެއވެ. ފޯމ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އިންތިޚާބީ  
ޖަލްސާ  

ކ ރިއަށްދާނެ  
އި،  ގޮތާ 

 އެޖެންޑާ 

 ެނވެ.ތަރ ތީބ ންއިންތިޚާީބ ޖަލްސާ ކ ރިއަށް ގެންދަންވާނީ އަންނަނިވި  )ހ( . 7

 ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރ ން ރަޖިސްޓްރީ ކ ރ ން.  .1  

 ފެށ ން. ކީރިތި ޤ ރ އާނ ގެ ަބރަކާތ ން ޖަްލސާ .2  

 ރޯލް ކޯލް )ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ( .3  

އިންތިޚާީބ ކޮމިޓީއާިއ ، ޖަލްސާގެ ތަޢާރަފްކ ރ މާއި އެކ  ،މަރ ޙަާބ ދެންނެވ މާއި .4   

 އިންތިޚާބ ގެ ކަންކަން ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް ޙަވާލ ކ ރ ން. )އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރައީސް(

 )އިންތިޚާީބ ކޮމިޓީ( އިންތިޚާބ ގެ ވޯޓ ލ ން ކ ރިއަށް ެގންދިޔ ން .5   

 )އިންތިޚާީބ ކޮމިީޓ( އިޢ ލާނ ކ ރ ންއިންތިޚާބ ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ  .6   
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 އިންތިޚާީބ ރައީސްގެ ވާހަކަ ދެއްކ ން. )އިންތިޚާީބ ރައީސް( .7   

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވައި ޖަލްސާ ނިްނމ ން )އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ރައީސް( .8   

  ، އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް އެޖެންޑާކޮށް ،އިންތިޚާީބ ޖަލްސާގައި މަތީގައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި (ށ)  

 ކ ރިއަކަށް ނ ގެންދެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާީބ ޖަލްސާގައި، ިއންތިޚާބ ކ ރެވޭ މަޤާމްތަކަްށ ވޯޓ ލާްނ ެފށ މަށްފަހ  ނަތީޖާ އިޢ ލާނ   )ނ(  

ަބއިވެރިވ މ ެގ ކ ރ މާއި ދެމެދ  އިންތިޚާީބ ޖަްލސާއަށް ހާޒިރ ވާ މެންަބރ ންަންށ ވޯޓ ގައި 

 ފ ރ ޞަތ  ނ ދެވޭނެއެވެ.

 ބެލޭނެއެވެ.އިންތިޚާީބ މަރ ކަޒ ގައި އަންނިވި ކަންކަން (ރ)  

މެންަބރޝިޕް ކާޑ ެގ އަސްލ  ނ ވަތަ، ވަދެޭވނީ، އިންތިޚާީބ މަރ ކަޒަށް  .1   

ޑްރައިވިންގ  ނ ވަތަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ، ޕާސްޕޯޓ ، ޕާސްޕޯޓ  ކާޑ  

އެ   އެ ލިޔ މެއްއިންތިޚާބ  ނިމެންެދން ދެއްކ މަށް ފަހ އެވެ. އަދި، ލައިސެންސ  

 ާބއްވަން ާވނެއެވެ.މެންަބރެއްގެ އަތ ގައި 

.( ވަނަ 7މިޤަވާއިދ ގެ ) ވޯޓ  ކަރ ދާސްކޮޅ  ދޫކ ރެވޭނީގައި ވޯޓ ލ މަށް އިންތިޚާބ  .2   

ގައި ަބާޔންކ ރާ ލިޔ ންތަކ ގެ  ނަްނަބރ ގައި.( ވަނަ 1))ރ( ގެ  މާއްދާގެ

 އްކ މ ންނެވެ.ދެއިންތިޚާީބ ކޮމިީޓއަށް  ލިޔ މެއްތެރެއިން

އިންތިޚާީބ މަރ ކަޒަށް، އިންިތޚާާބއި ގ ޅ ން ނެތްތަކެތި ވެއްދ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.  .3   

ތަޅ ދަނޑިފަިތ މީގެތެރޭގައި، މެންަބރ ންގެ އަތ ގައިވާ ފޯނ ، ވޮލެޓް، ގަޑި، ގަލަން، 

 ނ ހިމެނެއެވެ. ތިތަކެ ފަދަ

އިންތިޚާބީ  
 ކޮމިޓީގެ ދައ ރ  

 ،އެކ ލަވާލައިކޮމިޓީ އިންތިޚާީބ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބ ވަނަ މާއްދާގެ ) .(5)މި ޤަވައިދ ގެ  )ހ( . 8

 ވާ އާދީއްތަ ދ ވަހ ގެ ނިޔަލަށް އިޢ ލާނ  ކ ރަްނވާނެއެވެ. 2020ޗް މާރި 12

 ން އަންނިވި ަމސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތައް އ ފ ލަން ވާނެއެވެ.އިންތިޚާީބ ކޮމިޓީ )ށ(  

ޝަރ ތ   ،ޝަރ ޠ  ހަމަވޭތޯ ެބލ މާއި ފަރާތްތަކ ގެ ފައިވާކ ރިމަތިލާ ަބށްއިންތިޚާ .1   
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ށް އެކަން އެފަރާތްަތކަށް އެންގ ން. އަިދ ހަމަނ ވާ ފަރާތްތައް އިންތިޚާބ ން ވަކިކޮ

އެކަން އަްނގައި، އެފަރާްތތަކ ގެ މެދ ގައި ަންނ އިންތިޚާަބށް ޝަރ ތ ހަމަވާ ފަރާްތތަކަށް 

 ތަރ ތީބ ކޮށް އިޢ ާލނ ކ ރ ން.

ކަށަވަރ   އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ ލަީނ ވޯޓ ގަިއ ަބއިވެރިވ މ ގެ ޝަރ ތ  ހަމަާވ މީހ ންކަން .2   

 ކ ރ ން.

 ން.ސައްޙަކަން ކަށަވަރ ކ ރ  ހ ގެކަރ ދާ ވޯޓ  .3   

އެ  ،މެންަބރ ންގެ ލިސްޓާއި ގ ޅިގެން ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ަބލައިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ  .4   

ަމއި، އިންތިޚާބ ގައި ޯވޓ ލެވޭ ެމންަބރ ންގެ މަޢ ލޫމާތ  އިމެދ  ގޮތެއް ނިންމައްސަލައާ

 ލިސްޓް އިޢ ލާނ ކ ރ ން.ސައްޙަކަން ކަށަވަރ ކޮށް ފައިނަލް 

ލީކަްނ  ޓަށްއެ ވޯޓ  ކަރ ދާސް ވޯޓ  ފޮއް ،ދޫކޮށް މެންަބރ ންަނށް ވޯޓ  ކަރ ދާސް .5   

 ކަށަވަރ ކ ރ ން.

ވޯޓ   ،ނަތީާޖ އިޢ ލާނ ކޮށް ،ވޯޓ  ގ ނައި ،އިންތިޚާބ ގެ ވޯޓ ލ ން ނިމ މ ން .6   

އިންތިޚާީބ އެ ސިޓީ އ ރައިގައި  ،ކަރ ދާސްކޮޅ ތައް ސިޓީ އ ރައެއްގައި ބަންދ ކޮށް

 ސޮއިކ ރ ން.ކޮމިޓީގެ ފަރާތ ން 

ވަނަ އިންތިޚާީބ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ   4އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި  .7   

 ގެންދިއ ން.މަތީން އިންތިޚާބ ގެ އެންމެހައި ަކންކަން ކ ރިއަށް 

މާނަ ކ ރ މާއި،  
 ބަދަލ ގެނައ ން. 

މިޤަވައިދ  މާނަކ ރ މާއި ޤަވާއިދަށް ަބދަލ  ގެނައ މ ގެ ާބރ  ިލިބެގންވަނީ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ހިންގާ   . 9

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

     

 -ނިމ ނީ  -

 


