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ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  4ވަނަ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ
ތަޢާރަފް

.1

މހިއްމ

.2

ބއްވމަށްޓަކައި  2020ވަނަ އަހަރގެ
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބޭ ،
މާރޗް މަހގެ  28ވަނަ ދވަހ ،މިއެސޯސިއޭޝަނގެ ޚާއްސަގޮތން ކރާ އާންމ ޖަލްސާއެއް
ވނަ
ތރީގައި އެވަނީ މި އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ޤަވައިދގެ ަ 19
ނ ހަމަޖެހިފައެވެި .
ބއްވަން ވަ ީ
ާ
ފއިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނގެ  4ވަނަ
ނ އެކލަވާލެވި ަ
ފއިވާ ގޮތގެ މަތީ ް
ށ ަ
ބޔާންކޮ ް
އ ަ
މާއްދާގެ (ނ) ގަ ި
ބއި ގޅޭ ޤަވާޢިދެވެ.
އިންތިޚާ ާ

ތާރީޚްތައް

(ހ)

ރ  2020ވާ ބރާސްފަތި.
ބށް ކރިމަތިލމގެ ފރޞަތ ހޅވާލން 27 :ފެބްރވަ ީ
އިންތިޚާ ަ

(ށ)

ބށް ކރިމަތިލމގެ މއްދަތ ހަމަވާ ތާރީޚް 12 :މާރިޗް  2020ވާ ބރާސްފަތި
އިންތިޚާ ަ
ދވަހގެ .13:00

(ނ)

ގ މެމްބަރޝިޕްފީ ދެއްކމގެ
ނ އަހަރ ެ
ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނމަށް  2020ވަ ަ
އެންމެ ފަހ ތާރީޚް 11 :މާރިޗް  2020ވާ ބދަ ދވަހގެ .13:00

(ރ)

ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކގެ ލިސްޓް ތަރތީބކރން 15 :މާރިޗް  2020ވާ އާދީއްތަ.

(ބ)

ގ
ނ ތާރީޚް 28 :މާރިޗް  2020ވާ ހޮނިހިރ( .އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިން ާ
އިންތިޚާބ އޮން ަ
ގަވާއިދގެ  .32ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތގެ މަތިން ،ޖަލްސާ އޮންނަ ގަޑިއާއި ތަން
އިންތިޚާބ އޮންނަ ތާރީޚްގެ ( 7ހަތެއް) ދވަސް ކރިން މެންބަރންނަށް އެންގޭނެއެވެ).

(ޅ)

އ ވޯޓލާނެ މީހަކ ކަނޑައަޅާ ފޯމ ހށަހެޅން 19 :މާރިޗް
އންތިޚާބގަ ި
ކލަބގެ ފަރާތން ި
 2020ވާ ބރާސްފަތި ދވަހގެ  13:00ގެ ކރިން.

(ކ )

ވޯޓަރސް ލިސްޓގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ހށަހެޅން 19 :މާރިޗް 2020
ވާ ބރާސްފަތި ދވަހގެ  13:00ގެ ކރިން.

(އ)

އިންތިޚާބކރެވޭ އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައރ ފެށޭނީ  25މެއި  2020ވަނަ
ދވަހއެވެ.
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(ވ)

www.swimming.org.mv

ގ
ހން ާ
ށފައިވާ މއްދަތ ހަމަވާއިރި ،
ބޔާންކޮ ް
ދގެ (ށ) ގައި ަ
މި ޤަވައިދގެ ( ).2ވަނަ މާއް ާ
މ
ނ ކރިމަތިލާފައި ނވާނަ ަ
މޤާމަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކ ް
ަ
ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބކރެވޭ
އެމަޤާމްތަކަށް

ދެވަނަ

ކރިމަތިލމގެ

ފރޞަތގެ މއްދަތ ހަމަވާނީ

ފރޞަތ

ނއެވެ.
ހޅވާލެވޭ ެ

މިގޮތަށް

ލ
ހޅވާ ާ

 2020ވަނަ އަހަރގެ މާރިޗް މަހގެ  16ވާ އަންގާރަ

ދވަހގެ  13:00އަށެވެ.
އިންތިޚާބަށް

.3

(ހ)

ކރިމަތިލން

ނ
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކރިމަތިލާ ް
ހ
ރމަތިލމަށް ހށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމާ ،އެފޯމާއިއެކ ހށަހަޅަންޖެ ޭ
ބށް ކ ި
ނތިޚާ ަ
އެދޭފަރާތްތަކން،އި ް
އެހެނިހެން

ލިޔެކިޔންތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސންގަޑީގެ

ކރިން

އެސޯސިއޭޝަނަށް

ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކރިމަތިލާ ް
ށހެޅމަށް
އ ،ފޯމާއި އެކ ހ ަ
ހށަހަޅާ ފޯމތަކގެ ތެރެއިން މަޢލޫމާތ ފރިހަމަނވާ ފޯމތަކާ ި
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ލިޔެކިޔންތައް

ފރިހަމަ

ނވާނަމަ،

އފޯމެއް
ެ

ނވަތަ

އ
ފޯމތަ ް

ބޠިލްކރެވޭނެއެވެ.
ާ
(ނ)

ނ
ރ ް
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މީހން އިންތިޚާބކ ަ
ޤމްތަކަށެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި މަ ާ
.1

އެސޯސިއޭޝަނގެ ރައީސް.

.2

ބ ރައީސް.
އެސޯސިއޭޝަނގެ ނައި ް

.3

އެސޯސިއޭޝަނގެ ޚަޒާންދާރ.

.4

އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރ ކލަބތަކން އިންތިޚާބކރާ ( 1އެކެއް) މެންބަރ.

.5

އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރ ކޯޗންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބކރާ ( 1އެކެއް) މެންބަރ.

.6

އން އިންތިޚާބކރާ 1
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލންގެ ތެރެ ި
(އެކެއް) މެންބަރ.
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.7

ރ 2 ،ޖިންސން 2
އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކި މެންބަރންގެ ފަރާތން އިންތިޚާބކ ާ
(ދޭއް) މެންބަރން.

(ރ)

އިންތިޚާބގައި ވާދަކރާ މީހން ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
.1

ނ
ބށް ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމގެ އިންތިޚާ ަ
ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭ ފޯމ.

.2

ވހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ.
ބށް ކރިމަތިލާމީހާގެ ދި ެ
އިންތިޚާ ަ

.3

ބކްގްރައންޑގެ،
ގ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ (ހދ ެ
ބށް ކރިމަތިލާ ފަރާތ ެ
އިންތިޚާ ަ
ނެގިތާ އެއްމަސް ހަމަނވާ)

.4

ގ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް
ބރެއްގެ ގޮތގައި ނހިމެނޭ މީހަކ ހިން ާ
އެސޯސިއޭޝަނގެ މެން ަ
ބރާއި ،އެމީހަކަށް ތާއީދކރާ މެންބަރގެ
ކރިމަތިލާނަމަ ،އެ މީހަކ ނޮމިނޭޓް ކރި މެން ަ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ.

.5

ޤމަކަށް އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރ ކލަބަކން މީހަކ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މަ ާ
ގ
ނގާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއަކން އެ ކްލަބ ެ
ނޮމިނޭޓް ކރާނަމަ،ކްލަބގެ ހި ް
ނ
ފަރާތން ނޮމިނޭޓް ކރާ މީހާ ނޮމިނޭޓް ކރމާމެދ ކލަބގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ް
ނިންމިގޮތގެ ޤަރާރގެ އަސްލ.

.6

ބ ތަމްޞީލ ކރާ މެންބަރގެ ގޮތގައި
އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކްލަ ް
އެކްލަބަކން

ހށަހަޅާ

އސޯސިއޭޝަނގެ
މީހަކީ ެ

ހިންގާ

ޓގައި
ކޮމި ީ

ނބަރ
ބމެ ް
ކްލަ ް

ވ
މޓީގެ ކޯރަމް ހަމަ ާ
މފައިވާ މީހެއްކަންކްލަބގެ ހިންގާ ކޮ ި
ތަމްޞީލކރަން ނިން ާ
ޖަލްސާއަކން ނިންމިކަމގެ ޤަރާރގެ އަސްލ.
އިންތިޚާބަށް
ކރިމަތިލެވޭނެ
ފަރާތްތައް

.4

(ހ)

ނ
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކރިމަތިލެވޭ ީ
ތތަކަށެވެ.
އަންނަނިވިފަރާ ް
.1
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އެސޯސިއޭޝަންގެ

ރައީސް

އާއި

ބރައީސް
ނައި ް

އަދި

ޚަޒާންދާރގެ

ށ
މަޤާމަ ް
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އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރންގެ ގޮތގައި ނހިމެނޭ މީހންނާއި ،އެސޯސިއޭޝަނގެ
ސސިއޭޝަނގެ ދާއިމީ
ތ ލެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ޯ
ނށް ކރިމަ ި
ދާއިމީ މެންބަރން ަ
މެންބަރން ނޫން މީހންނަށް އެ މަޤާމތަކަށް ކރިމަތިލެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކި
ބއްގެ ފަރާތން ހށަހަޅައިގެންނެވެ.
ނބަރ ކލަ ެ
ބރަކ ނވަތަ މެ ް
މެން ަ
.2

ބތައް ތަމްޞީލްކރމަށް ކްލަބތަކން އިންތިޚާބކރާ 1
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ކލަ ް
ނ މެންބަރ ކލަބތަކަށް
ށ މީހންގެ ނަން ހށަހެޅޭ ީ
(އެކެއް) މެންބަރގެ މަޤާމަ ް
އެކަންޏެވެ.

.3

ގ
ނތިޚާބކރާ ( 1އެކެއް) މެންބަރ ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ކޯޗންގެ ތެރެއިން އި ް
ނ
ސސިއޭޝަނގެ މެންބަރޝިޕް ގިންތިތަކގެ ތެރެއި ް
މަޤާމަށް ކރިމަތިލެވޭނީ ،އެ ޯ
ށ
ކޯޗންގެ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނގެ ދާއިމީ މެންބަރންނަ ް
އެކަންޏެވެ.

.4

އން އިންތިޚާބކރާ 1
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލންގެ ތެރެ ި
(އެކެއް)

މެންބަރގެ

ގިންތިތަކގެ

ށ
މޤާމަ ް
ަ

އން
ތެރެ ި

ކރިމަތިލެވޭނީ

ނކަލް
ޓެކް ި

އެސޯސިއޭޝަނގެ

އޮފިޝަލންގެ

ދ
އަ ި

ޕ
މެންބަރޝި ް

ރފްރީންގެ
ެ

އ
ގިންތީގަ ި

ނށް އެކަންޏެވެ.
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނގެ ދާއިމީ މެންބަރން ަ
.5

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ވަކިވަކި

މެންބަރންގެ

ފަރާތން

2

އިންތިޚާބކރާ

(ދޭއް)

ގ
ޑވިޖއަލް ގިންތިތަކ ެ
ލވޭނީ ،އެސޯސިއޭޝަނގެ އިން ި
މށް ކރިމަތި ެ
މެންބަރންގެ މަޤާ ަ
ދާއިމީ މެންބަރންނަށެވެ.
(ށ)

ވ
ބޔާންކޮށްފައި ާ
ނންބަރގައި ަ
ވނަ ަ
އދާގެ (ހ) ގެ (ަ ).1
މި ޤަވާއިދގެ ( ).4ވަނަ މާ ް
މަޤާމްތަކަށް

މެންބަރންގެ

ގޮތގައި

ނހިމެނޭ

ވަކިވަކި

ފަރދންނަށް

ކރިމަތިލެވޭނީ

އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
.1
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އެސޯސިއޭޝަނގެ

ރައީސް،

ނާއިބ

ރައީސް

އަދި

ޚަޒާންދާރގެ

މަޤާމަށް
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ބރެއްގެ ފަރާތން މީހަކ ނޮމިނޭޓް ކޮށްފިނަމަ ،އެ ނޮމިނޭޓްކރި
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެން ަ
ބރަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިތރ މަޤާމަކަށް ކރިމައްޗެއް ނލެވޭނެއެވެ.
މެން ަ
.2

އެއްވެސް މީހަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއް މަޤާމަށްވރެ ގިނަ މަޤާމަށްކރިމައްޗެއް
ނލެވޭނެއެވެ.

.3

ނ
ބ މަޤާމަކަށް އެންމެ މީހެއްގެ ނަން ހށަހަޅާފައި ވާނަމަ ،ނަގާނީ ފެން ަ
އިންތިޚާ ީ
ބއިވެރިވެވޭނީ އެ
ގއި ަ
ނނަ ވޯޓ ަ
ނފެންނަ ވޯޓެކެވެ .މިގޮތން ނަގާ ފެންނަ ނފެ ް
މވާ މެންބަރންނަށް އެކަންޏެވެ.
މަޤާމަކަށް ވޯޓލމަށް ޝަރތހަ ަ

(ނ)

4

އެސޯސިއޭޝަނގެ

ވަނަ

ބށް
އިންތިޚާ ަ

ސންގަޑި

ކރިމަތިލމގެ

ހަމަވާ

އިރ،

އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް ޝަރތ ހަމަވާ މީހަކ ކރިމަތިލާފައި
ށ
މތަކަ ް
ނވާނަމަ 16 ،މާރިޗް  2020ވާ އަންގާރަ ދވަހގެ  13:00ގެ ނިޔަލަށް މިމަޤާ ް
އ މި މަޤާމްތަކަށް ކރިމަތިލާ
ކރިމަތިލމގެ ފރޞަތ ހޅވާ ލެވޭނެއެވެ .ދެވަނަ ފރޞަތގަ ި
ނނެވެ.
ނބަރ ދެވޭނީ ،ފޯމ ހށަހަޅާ ތަރތީބ ް
މީހންނަށް ކެންޑިޑޭޓ ނަ ް
ވޯޓލމާއި
ވޯޓގނން އަދި
ނަތީޖާ
އިޢލާނކރން
ކރިއަށްދާނެގޮތް

.5

(ހ)

މި އިންތިޚާބގައި ވޯޓލެވޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނގެ ދާއިމީ މެންބަރންގެ ތެރެއިން ތިރީގައި
ނބަރންނަށެވެ.
ތތަކގެ މެ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގިން ި
ަ
.1

ޅވަރތަކގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބއިނަލްއަޤވާމީ ފެތމގެ ކ ި
ަ
ކޅިވަރ

ޑިސިޕްލިންތަކގެ

ޤައމީ،ސަރަޙައްދީ

ވާދަކރާ،

18

ބރާތްތަކގައި
މ ާ

ޢމރން

އަދި

ލއަޤްވާމީ
ބއިނަ ް
ަ

(އަށާރަ)

ފެންވަރގެ

އަހަރންމަތީގެ

ދިވެހި

ވ
ބފައިވާ ،ފާއިތ ި
ނނާއި ކޅންތެރިންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ މެންބަރޝިޕް ލި ި
ފެތންތެރި ް
( 2ދޭއް) މީލާދީ އަހަރން ކރެ އަހަރަކ ނވަތަ ހިނގަމންދާ މީލާދީ އަހަރ
ރތްތަކާ ޙަރަކާތްތަކގެތެރެއިން މަދވެގެން ( 2ދޭއް)
ބ ާ
ބއްވާ މ ާ
އެސޯސިއޭޝަނން ާ
ބއިވެރިވެ ޤަވާޢިދން އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާ 11 ،މާރިޗް
ޙަރަކާތެއްގައި ޢަމަލީގޮތން ަ
 2020ވާ ބދަ ދވަހގެ  13:00ގެ ކރީން  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ފީ
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ދައްކާފައިވާ މެންބަރން.
.2

ޅވަރތަކގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބއިނަލްއަޤވާމީ ފެތމގެ ކ ި
ަ
ބރާތްތަކގައި
ބއްވާ ޤައމީ ފެންވަރގެ މ ާ
ކޅިވަރ ޑިސިޕްލިންތަކން ރާއްޖޭގައި ާ
ކޯޗންގެ ގޮތގައި މަސައްކަތްކރާ ކޯޗންނާއި ޤައމީ ހެޑްކޯޗ އަދި އެސިސްޓަންޓް
ނލްއަޤވާމީ ފެންވަރގެ
ބއި ަ
ކޯޗންނާއި އެޑިސިޕްލިންތަކގެ ޤައމީ،ސަރަޙައްދީ ،އަދި ަ
ގ
ބރާތްތަކގައި މަސައްކަތްކރާ ރެފްރީންނާއި ސްޓާޓަރންނާ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލން ެ
މ ާ
ގޮތގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ،ޢމރން ( 18އަށާރަ) އަހަރން މަތީގެ ދިވެހީންގެ ތެރެއިން
ބފައިވާ ،ފާއިތވި ( 2ދޭއް) މީލާދީ އަހަރން ކރެ އަހަރަކ
ދާއިމީ މެންބަރޝިޕް ލި ި
ނވަތަ

ހިނގަމންދާ

ދ
މީލާ ީ

އަހަރ

އެސޯސިއޭޝަނން

ބއްވާ
ާ

ކ
ބރާތްތަ ާ
މ ާ

ވ
ބއިވެރި ެ
ޙަރަކާތްތަކގެތެރެއިން މަދވެގެން ( 2ދޭއް) ޙަރަކާތެއްގައި ޢަމަލީގޮތން ަ
ޤަވާޢިދން އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާ 11 ،މާރިޗް  2020ވާ ބދަ ދވަހގެ  13:00ގެ
ކރީން  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރން.
.3

އ
ނނާ މދައްރިބންގެ ގޮތގަ ި
ފަތަންދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރންނާ ،ޓްރެއިނަރ ް
އެސޯސިއޭޝަނގެ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފަރާތްތަކގެ

ރއިން
ތެ ެ

އެކްޓިވްކޮށް

ގ
އށާރަ) އަހަރން މަތީ ެ
ކތްކރާ ،ޢމރން ަ ( 18
ފަތަންދަސްކޮށްދިނމގެ މަސައް ަ
މލާދީ
ބފައިވާ ،ފާއިތވި ( 2ދޭއް) ީ
މންބަރޝިޕް ލި ި
ނ ދާއިމީ ެ
ދިވެހީންގެ ތެރެއި ް
ވ
ބއް ާ
އަހަރން ކރެ އަހަރަކ ނވަތަ ހިނގަމންދާ މީލާދީ އަހަރ އެސޯސިއޭޝަނން ާ
ނ
ބރާތްތަކާ ޙަރަކާތްތަކގެތެރެއިން މަދވެގެން ( 2ދޭއް) ޙަރަކާތެއްގައި ޢަމަލީގޮތ ް
މ ާ
އހަރީފީ ދައްކާފައިވާ 11 ،މާރިޗް  2020ވާ ބދަ ދވަހގެ
ބއިވެރިވެ ޤަވާޢިދން ަ
ަ
 13:00ގެ ކރީން  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރން.
.4

ޅވަރތަކގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބއިނަލްއަޤވާމީ ފެތމގެ ކ ި
ަ
ބޖަމްޢިއްޔާ
ބރާތްތަކގައި ވާދަކރާ ކލަ ް
ކޅިވަރ ޑިސިޕްލިންތަކގެ ޤައމީ ފެންވަރގެ މ ާ
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Ref:

ދ
ބގެން އފައް ާ
ޖަމާޢަތްތަކާއި ،މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދން ބާރލި ި
ސަރަޙައްދީ ގޮފިތަކގެ ތެރެއިން ،ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 30/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބހޭ ޤާނޫނ) ގައިވާ ގޮތގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފްތަރގައި
ކޅިވަރާ ެ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

އެއްގޮތަށް

ޤަވާޢިދާ

ހިންގާ

ފަރާތްތަކގެ

ތެރެއިން

ދާއިމީ

ބފައިވާ ،ފާއިތވި ( 2ދޭއް) މީލާދީ އަހަރން ކރެ އަހަރަކ ނވަތަ
މެންބަރޝިޕް ލި ި
ހިނގަމންދާ

މީލާދީ

އަހަރ

އެސޯސިއޭޝަނން

ބއްވާ
ާ

ބރާތްތަކާ
މ ާ

ވ
ބއިވެރި ެ
ޙަރަކާތްތަކގެތެރެއިން މަދވެގެން ( 2ދޭއް) ޙަރަކާތެއްގައި ޢަމަލީގޮތން ަ
ޤަވާޢިދން އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާ 11 ،މާރިޗް  2020ވާ ބދަ ދވަހގެ  13:00ގެ
ކރީން  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރން.
.5

މރިޗް  2020ވާ ބދަ
ނާ 11 ،
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރންގެ ތެރެއި ް
ދވަހގެ  13:00ގެ ކރީން  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރން.

.6

އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރންގެ ތެރެއިން 11 ،މާރިޗް  2020ވާ
ބދަ ދވަހގެ  13:00ގެ ކރީން  2020ވަނަ އަހަރގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ
މެންބަރން.

(ށ)

ތތައް.
އިންތިޚާބގައި ވޯޓ ލެވޭނެ ގިން ި
.1

އެސޯސިއޭޝަނގެ ރައީސް ،ނާއިބ ރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރ މަޤާމަށް މީހން
އިންތިޚާބކރމަށް ނަގާ ވޯޓގައި ވޯޓލމަށް ޝަރތހަމަވާ އެސޯސިއޭޝަނގެ ހރިހާ
ނށް ވޯޓ ލެވޭނެއެވެ.
މެންބަރން ަ

.2

ގ
ނ ނަ ާ
ބތައް ތަމްޞީލްކރާ މެންބަރ ހޮވަ ް
ޓގައި ކްލަ ް
އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
ބތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ބއިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ވޯޓލމަށް ޝަރތ ހަމަވާ ކްލަ ް
ވޯޓގައި ަ
ކްލަބގެ

ފަރާތން

ވޯޓ

ކާސްޓް

ކރާނެ

މީހަކ

އ
ކަނޑައަޅާނީ،އެކަމަށްޓަކަ ި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯރމ މެދވެރިކޮށެވެ.
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.3

ނ
މޞީލްކރާ މެންބަރ ހޮވަ ް
ޓގައި ހިމެނޭ ކޯޗން ތަ ް
އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
އން ކޯޗންގެ ގިންތީގައި
ވޯޓލާނީ ،އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރޝިޕް ގިންތިތަކގެ ތެރެ ި
މށް ޝަރތހަމަވާ މެންބަރން
ގ ތެރެއިން ވޯޓލ ަ
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެންބަރން ެ
އެކަންޏެވެ.

.4

ރ
އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލން ތަމްޞީލްކ ާ
ނ
ނ ،އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރޝިޕް ގިންތިތަކގެ ތެރެއި ް
މެންބަރ ހޮވަން ވޯޓލާ ީ
ގ
ވފައިވާ މެންބަރން ެ
ރފްރީންގެ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓްރީ ެ
ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލންގެ އަދި ެ
ވ މެންބަރން އެކަންޏެވެ.
ތެރެއިން ވޯޓލމަށް ޝަރތހަމަ ާ

.5

އެސޯސިއޭޝަނގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީގައި

ހިމެނޭ

އިންޑިވިޖއަލް

ނ
މެންބަރ ް

ޕ
ތަމްޞީލކރމަށް މެންބަރން ހޮވަން ވޯޓލާނީ ،އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރޝި ް
އ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ
ގިންތިތަކގެ ތެރެއިން އިންޑިވިޖއަލް މެންބަރންގެ ގިންތިތަކގަ ި
ނޏެވެ.
ށ ޝަރތހަމަވާ މެންބަރން އެކަ ް
މ ް
މެންބަރންގެ ތެރެއިން ވޯޓލ ަ
.6

އެސޯސިއޭޝަނގެ

އިންތިޚާބގައި

ވޯޓލމގެ

ވ
ޝަރތހަމަ ާ

މެންބަރންފިޔަވާ

އ
ވސް މީހަކަށް އެސޯސިއޭޝަނގެ އިންތިޚާބގައި ވޯޓެ ް
އިންތިޚާބގައި ވާދަކރާ އެއް ެ
ނލެވޭނެއެވެ.
(ނ)

މި އިންތިޚާބގައި ނަގާނީ ސިއްރ ވޯޓެކެވެ.

(ރ)

އ
ނތިޚާބގަ ި
ފރާތްތަކަށް މި އި ް
ނށްވމަށް ހށަހަޅާ ަ
ށފަހ ،މެންބަރން ަ
އިންތިޚާބ އިޢލާނކރމަ ް
ވޯޓެއް ނލެވޭނެއެވެ.

(ބ)

އިންތިޚާބގެ ކަންތައްތައް ކރިއަށް ގެންދާނީ އެސޯސިއޭޝަނގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން
ބ ކޮމިޓީއަކންނެވެ.
އައްޔަނކރާ ( 3ތިނެއް) މެންބަރންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ އިންތިޚާ ީ
.1

ބރަކ
ބއްގެ މެން ަ
ބރަކ ނވަތަ މެންބަރ ކލަ ެ
މި ކޮމިޓީގައި ،އެސޯސިއޭޝަނގެ މެން ަ
ނހިމެނޭނެއެވެ.
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.2

އ
ބރަކާ ި
ތ އެއިން މެން ަ
ބރަކ ނވަ ަ
އިންތިޚާބކރެވޭ މަޤާމަކަށް ކރިމަތިލާފައިވާމެން ަ
އާއިލީ ގޮތން ގޅން ހރި މީހަކ މިކޮމިޓީގައި ނހިމެނޭނެއެވެ.

(ޅ)

ބ މެންބަރންގެ ހާޒިރގައެވެ.
ވޯޓ ގނާނީ ވޯޓލާން ހާޒިރވެތި ި

(ކ )

ބފައިވާ ވަކި ވަކި މެންބަރންނާއި ކްލަބތައް
މި އިންތިޚާބގައި ވޯޓލމގެ ހައްޤ ލި ި
ށވެސް ލެވޭނީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ.
ބރަކަ ް
ށ ،ކޮންމެ މެން ަ
ހިމެނޭގޮތަ ް

(އ )

މި

އިންތިޚާބގައި

ވޯޓލެވޭ

15

މާރިޗް

ފަރާތްތަކަށް

ފަރާތްތަކގެ
2020

ޞައްޙަ

ދވަހ

ލިސްޓ،

ބށް
އިންތިޚާ ަ

ޙަވާލކރެވޭނެއެވެ.

އަދި

ލ
ކރިމަތި ާ
މިލިސްޓ،

ބސައިޓގައި އާއްމ ކރާނެއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަނގެ ވެ ް
(ވ)

ނ
އެސޯސިއޭޝަނގެ ދާއިމީ މެމްބަރންގެ ތެރެއިން ވޯޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ހިމެނޭ ީ
މންބަރން އެކަންޏެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ެ
މި ޤަވައިދގެ ( ).5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

(މ)

ތކަށް އެކަންޏެވެ.
ނނިވި ފަރާތް ަ
ވޯޓލާ މާލަމަށް ވަނމގެ ފރޞަތ ދެވޭނީ އަންނަ ަ
.1

މންބަރން.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ެ
މި ޤަވައިދގެ ( ).5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

.2

އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބގައި ވާދަކރާ މީހން.

.3

ބހޭ ޤައމީ މަޖްލިސް ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ކޅިވަރާއި ެ
ޔޫތ ،ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ،މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ،
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ) (FINAއަދި ފެތމގެ
ބހޭ ަ
ފެތމގެ ކޅިވަރތަކާއި ެ
ނ
ބއްރގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމްއިއްޔާ ) ،(AASFމިއި ް
ބހޭ އޭޝިއާ ަ
ކޅިވަރތަކާއި ެ
މށް މަންދޫބން ކަނޑައަޅާފައި ވާނަމަ ،އެ
ބލެހެއްޓ ަ
ނ ެ
ކންކަ ް
ފަރާތަކން އިންތިޚާބގެ ަ
މަންދޫބން.

.4

ބ ކޮމިޓީގެ 3
އންތިޚާ ީ
ބޔާންކރާ ި
އދާގެ (ބ) ގައި ަ
މި ޤަވައިދގެ ( ).5ވަނަ މާ ް
ނބަރން.
(ތިނެއް) މެ ް

.5
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Ref:

އިންތިޚާބގެ ކަންކަމގައި އެހީތެރިވެދޭ އަދި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން،
އެސޯސިއޭޝަނގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކަނޑައަޅާ މީހން.
.6

ނތިޚާބ ފެށމގެ 24
ށގެންދާގޮތް ކަވަރކމަށް ،އި ް
އިންތިޚާބގެ ކަންކަން ކރިއަ ް
(ސައވީސް) ގަޑިއިރގެ ކރިން ރަޖިސްޓްރީކރާ މީޑިއާތަކގެތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކަނޑައަޅާ މީހން.

.7
(ފ)

ބލެހެއްޓމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފލހން.
އިންތިޚާބގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ެ

ރނީ އަންނަނިވި ތަރތީބންނެވެ.
އިންތިޚާބގެ ނަތީޖާ އިޢލާނ ކ ާ
.1

އެސޯސިއޭޝަނގެ ރައީސް

.2

ބ ރައީސް
އެސޯސިއޭޝަނގެ ނައި ް

.3

އެސޯސިއޭޝަނގެ ޚަޒާންދާރ

.4

އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރ ކލަބތަކން އިންތިޚާބކރާ ( 1އެކެއް) މެންބަރ.

.5

އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރ ކޯޗންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބކރާ ( 1އެކެއް) މެންބަރ.

.6

އން އިންތިޚާބކރާ 1
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލންގެ ތެރެ ި
(އެކެއް) މެންބަރ.

.7

އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކިމެންބަރންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބކރާ 2 ،ޖިންސގެ 2
(ދޭއް) މެންބަރންގެ ތެރެއިން އަންހެން މެންބަރ.

.8

އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަކިވަކިމެންބަރންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބކރާ 2 ،ޖިންސގެ 2
ފރިހެން މެންބަރ.
(ދޭއް) މެންބަރންގެ ތެރެއިން ި

(ދ)

ހ
ނ ޖެ ޭ
މޓީއަށް ފޯރކޮށްދޭ ް
ބ ކޮ ި
ސސިއޭޝަނން އިންތިޚާ ީ
ބއި ގޅޭގޮތން މިއެ ޯ
އިންތިޚާ ާ
ށދޭނީ ،އެސޯސިއޭޝަނގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އެވެ.
މަޢލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރކޮ ް

(ތ)

ކންމެ ވޯޓަކީ
ގތަށް އޮންނަ ޮ
ނނިވި ޮ
ޓގެ އިންތިޚާބގައި އަން ަ
އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
ބޠިލް ވޯޓެކެވެ.
ާ
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Ref:

.1

އސޯސިއޭޝަނން ތައްޔާރކޮށްފައިވާ ވޯޓ ކަރދާސްކޮޅ
އިންތިޚާބގައި ބޭނންކރމަށް ެ
ފިޔަވާ އެހެން ކަރދާހެއްގައި ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓެއް.

.2

އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި ދިމާލގައި ރަނގަޅ ފާހަގަ (✓) ޖަހައިފައި ނވާ
ވޯޓ.

.3

ވޯޓ

ކަރދާސްކޮޅގައި

ފާހަގަ

ޖެހމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޢަދަދަށްވރެ

ނ
ގި ަ

ކެނޑިޑޭޓންގެ ނަމާއި ދިމާލގައި ރަނގަޅ ފާހަގަ (✓) ޖަހާފައިވާ ވޯޓ.
.4

ށ ދީފައިވާ ވޯޓ.
ވޯޓދޭމީހާ ވޯޓދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރ ކރަން ނޭނގޭ ގޮތަ ް

.5

ނ
މށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮޅީގެ ބޭރ ް
ވޯޓ ކަރދާސްކޮޅގައި ރަނގަޅ ފާހަގަ (✓) ޖެހ ަ
އެފާހަގަ އާއި ވަކިން އެއްވެސް ލިޔމެއް ،ފާހަގައެއް ،ކރެހމެއް ހންނަ ވޯޓާއި ،ކާކ
ކަން އެނގި ،ވޯޓގެ ސިއްރކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ވޯޓ.

(ލ)

ވ
ށ ރަނގަޅ ފާހަގަ (✓) ޖަހާފައި ާ
ބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ ް
ރގައި ަ
ބލާނީ ތި ީ
ޞައްޙަ ވޯޓކަމގައި ަ
ވޯޓތަކެވެ.
.1

މއި ފޮޓޯ އާ ދިމާލގައި ،އެކަމަށް ޚާއްސަކރެވިފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓގެ ނަން ނވަތަ ނަ ާ
ގޮޅީގައި ރަނގަޅ ފާހަގަ (✓) ޖަހާފައިވާ ވޯޓ.

.2

މއި ފޮޓޯ އާ ދިމާލގައި ،އެކަމަށް ޚާއްސަކރެވިފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓގެ ނަން ނވަތަ ނަ ާ
ގޮޅީގައި ޖަހަފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅ ފާހަގައެއް (✓) ކަމގައި ދެނެގަނެވޭނެ ވޯޓ.

(ގ)

ނ ނކޅެދންތެރިކަން ހރި،
ވޯޓ ކަރދާހގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަ ޖެހމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތ ް
ބ
ވޯޓގައި ފާހަގަ ޖެހމަށް ނކޅެދޭ މީހންނަށް އެހީތެރިން ކަނޑައަޅާނީ ،އިންތިޚާ ީ
ކޮމިޓީންނެވެ.

ޕްރޮކްސީ
ކަނޑައެޅމާއި،
ޕްރޮކްސީ
ޙަވާލކރން
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.6

(ހ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރންގެ ތެރެއިން
މި ޤަވައިދގެ ( ).5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
އ
ބދަލގަ ި
ބއިވެރިނވެވޭ މެންބަރންގެ ަ
އެސޯސިއޭޝަނގެ އިންތިޚާބގައި ވޯޓ ލމގައި ަ
ނ
ޕްރޮކްސީ މެދވެރިކޮށް ،އެހެންމީހަކ ލައްވައި ވޯޓ ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ވޯޓ ދެވޭ ީ
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ތންނެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތގެ މަ ީ
(ށ)

ށ
ބ ޖަލްސާއަ ް
ބރަކަށް އިންތިޚާ ީ
ނ ަ
ބފައިވާ މެ ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ ވޯޓ ދިނމގެ ޙައްޤ ލި ި
ބރެއްގެ ފަރާތން ޕްރޮކްސީގެ ގޮތގައި
ބޔާންކޮށް އެމެން ަ
ހާޒިރ ނވެވޭނަމަ ،ސަބަބ ަ
ޢމރން  18އަހަރން މަތީގެ ދިވެހި ރައްޔިތަކ އެ ޖަލްސާއަށް ފޮނވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ބއިވެރިވެ ވޯޓ
މިގޮތން ފޮނވާ ޕްރޮކްސީއަށް އެފަދަ ޖަލްސާތަކގައި ނަގާ ވޯޓގައި ަ
ދެވޭނެއެވެ.

(ރ)

އ
ބރެއްގެ ނަމގަ ި
ށ އެ މެން ަ
ބރަކަ ް
ނ ަ
ބފައިވާ މެ ް
ގ ޙައްޤ ލި ި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ވޯޓ ދިނމ ެ
ފޮނވޭނީ ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) ޕްރޮކްސީއެވެ.

(ބ)

އެއްވެސް މީހަކަށް  1ޕްރޮކްސީ ވޯޓަށްވރެ ގިނައިން ޕްރޮކްސީ ވޯޓެއް ނލެވޭނެއެވެ.

(ޅ)

ގއި ކރާ މަޝްވަރާތަކގައި
ބއިވެރިވާ މީހަކަށް ޖަލްސާ ަ
ޕްރޮކްސީގެ ގޮތގައި ޖަލްސާގައި ަ
ބއިވެރިއެއް ނވެވޭނެއެވެ.
ަ

(ކ)

ބ ޖަލްސާގައި މެންބަރގެ ފަރާތން ވޯޓލާން ފޮނވާ ޕްރޮކްސީގެ މަޢލޫމާތ
އިންތިޚާ ީ
ބ ޖަލްސާ ފެށމގެ ލަސްވެގެން ( 24ސައވީސް) ގަޑިއިރކރިން އެސޯސިއޭޝަނން
އިންތިޚާ ީ
އވެ.
އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމ މެދވެރިކޮށް ހށަހަޅަން ވާނެ ެ

އިންތިޚާބީ
ޖަލްސާ
ކރިއަށްދާނެ
ގޮތާއި،
އެޖެންޑާ

.7

(ހ)

ނވެ.
ބ ޖަލްސާ ކރިއަށް ގެންދަންވާނީ އަންނަނިވި ތަރތީބން ެ
އިންތިޚާ ީ
.1

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރން ރަޖިސްޓްރީ ކރން.

.2

ލސާ ފެށން.
ބރަކާތން ޖަ ް
ކީރިތި ޤރއާނގެ ަ

.3

ރޯލް ކޯލް (ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ)

.4

އ
ބ ކޮމިޓީއާ ި
ބ ދެންނެވމާއި ،ޖަލްސާގެ ތަޢާރަފްކރމާއި އެކ ،އިންތިޚާ ީ
މަރޙަ ާ
އިންތިޚާބގެ ކަންކަން ކރިއަށް ގެންދިޔމަށް ޙަވާލކރން( .އެސޯސިއޭޝަނގެ ރައީސް)
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.5

ބ ކޮމިޓީ)
ގންދިޔން (އިންތިޚާ ީ
އިންތިޚާބގެ ވޯޓލން ކރިއަށް ެ

.6

ބ ކޮމިޓީ)
އިންތިޚާބގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢލާނކރން (އިންތިޚާ ީ
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(ށ)
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.7

ބ ރައީސް)
ބ ރައީސްގެ ވާހަކަ ދެއްކން( .އިންތިޚާ ީ
އިންތިޚާ ީ

.8

ޝކރ ދަންނަވައި ޖަލްސާ ނިންމން (އެސޯސިއޭޝަނގެ ރައީސް)

ބ ޖަލްސާގައި މަތީގައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ،އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް އެޖެންޑާކޮށް،
އިންތިޚާ ީ
ކރިއަކަށް ނގެންދެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ނ ފެށމަށްފަހ ނަތީޖާ އިޢލާނ
ށ ވޯޓލާ ް
އންތިޚާބކރެވޭ މަޤާމްތަކަ ް
ބ ޖަލްސާގައިި ،
އިންތިޚާ ީ
ގ
ބއިވެރިވމ ެ
ށ ވޯޓގައި ަ
ނ ް
ލސާއަށް ހާޒިރވާ މެންބަރން ަ
ބ ޖަ ް
ކރމާއި ދެމެދ އިންތިޚާ ީ
ފރޞަތ ނދެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ބލޭނެއެވެ.
ބ މަރކަޒގައި އަންނިވި ކަންކަން ެ
އިންތިޚާ ީ
.1

ބ
އިންތިޚާ ީ

މަރކަޒަށް

މެންބަރޝިޕް

ވނީ،
ވަދެ ޭ

ގ
ކާޑ ެ

އަސްލ

ނވަތަ،

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ،ޕާސްޕޯޓ ،ޕާސްޕޯޓ ކާޑ ނވަތަ ޑްރައިވިންގ
ދން އެ ލިޔމެއް އެ
ލައިސެންސ ދެއްކމަށް ފަހއެވެ .އަދި ،އިންތިޚާބ ނިމެން ެ
ވނެއެވެ.
ބއްވަން ާ
ބރެއްގެ އަތގައި ާ
މެން ަ
.2

އިންތިޚާބގައި ވޯޓލމަށް ވޯޓ ކަރދާސްކޮޅ ދޫކރެވޭނީ މިޤަވާއިދގެ ( ).7ވަނަ
މާއްދާގެ

(ރ)

ގެ

().1

ވަނަ

ނބަރގައި
ނަ ް

ގައި

ޔންކރާ
ބ ާ
ަ

ލިޔންތަކގެ

ޓއަށް ދެއްކމންނެވެ.
ބ ކޮމި ީ
ތެރެއިންލިޔމެއް އިންތިޚާ ީ
.3

ބއި ގޅން ނެތްތަކެތި ވެއްދމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ތޚާ ާ
ބ މަރކަޒަށް ،އިން ި
އިންތިޚާ ީ
ތ
މީގެތެރޭގައި ،މެންބަރންގެ އަތގައިވާ ފޯނ ،ވޮލެޓް ،ގަޑި ،ގަލަން ،ތަޅދަނޑިފަ ި
ފަދަ ތަކެތި ނހިމެނެއެވެ.

އިންތިޚާބީ

.8

(ހ)

ކޮމިޓީގެ ދައރ

ބ ކޮމިޓީއެކލަވާލައި،
ބޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާ ީ
މި ޤަވައިދގެ ( ).5ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ަ
ނވާނެއެވެ.
 12މާރިޗް  2020ވާ އާދީއްތަ ދވަހގެ ނިޔަލަށް އިޢލާނ ކރަ ް

(ށ)

މސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތައް އފލަން ވާނެއެވެ.
ބ ކޮމިޓީން އަންނިވި ަ
އިންތިޚާ ީ
.1
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Ref:

ދ
ތކަށް އެންގން .އަ ި
ހަމަނވާ ފަރާތްތައް އިންތިޚާބން ވަކިކޮށް އެކަން އެފަރާތް ަ
ނ
ނ ް
ތތަކގެ މެދގައި ަ
ނގައި ،އެފަރާ ް
ތތަކަށް އެކަން އަ ް
ބށް ޝަރތހަމަވާ ފަރާ ް
އިންތިޚާ ަ
ތަރތީބކޮށް އިޢލާނކރން.
.2

ވ މީހންކަން ކަށަވަރ
ބއިވެރިވމގެ ޝަރތ ހަމަ ާ
އ ަ
ނ ވޯޓގަ ި
އިންތިޚާބގައި ވޯޓލަ ީ
ކރން.

.3

ވޯޓ ކަރދާހގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރކރން.

.4

ބލައި ،އެ
އެސޯސިއޭޝަނގެ މެންބަރންގެ ލިސްޓާއި ގޅިގެން ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ަ
މންބަރންގެ މަޢލޫމާތ
މއި ،އިންތިޚާބގައި ވޯޓލެވޭ ެ
މައްސަލައާއިމެދ ގޮތެއް ނިން ަ
ސައްޙަކަން ކަށަވަރކޮށް ފައިނަލް ލިސްޓް އިޢލާނކރން.

.5

ނ
ނށް ވޯޓ ކަރދާސް ދޫކޮށް ،އެ ވޯޓ ކަރދާސް ވޯޓ ފޮއްޓަށް ލީކަ ް
މެންބަރން ަ
ކަށަވަރކރން.

.6

އިންތިޚާބގެ

ވޯޓލން

ނިމމން،

ވޯޓ

ގނައި،

ޖ
ނަތީ ާ

އިޢލާނކޮށް،

ވޯޓ

ބ
ބންދކޮށް ،އެ ސިޓީ އރައިގައި އިންތިޚާ ީ
ކަރދާސްކޮޅތައް ސިޓީ އރައެއްގައި ަ
ކޮމިޓީގެ ފަރާތން ސޮއިކރން.
.7

ބ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތގެ
އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި  4ވަނަ އިންތިޚާ ީ
ކންކަން ކރިއަށް ގެންދިއން.
މަތީން އިންތިޚާބގެ އެންމެހައި ަ

މާނަ ކރމާއި.9 ،
ބަދަލގެނައން.

ގންވަނީ އެސޯސިއޭޝަނގެ ހިންގާ
ބ ެ
ލ ި
ބދަލ ގެނައމގެ ބާރ ި
މިޤަވައިދ މާނަކރމާއި ޤަވާއިދަށް ަ
ކޮމިޓީއަށެވެ.

 -ނިމނީ -
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