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c  
  

  މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  
  

 މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާޢިދު 
  

 ހުޅުވުން .1
  

އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ . އޮލިމްޕިކް މޫވްމެންޓާއި ގުޅިފައިވާ ބައެކެވެމޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަކީ 
ލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގް ކޯޑްގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހައި މިކަނޑައަޅަނީ އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރާއި ވޯފަރާތުން 

ކަންތައްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި އިންޓަރނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކަށް 
  .ޙުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތުމަށެވެ

  
ރުގައި ކުޅިވަރުގައި އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މިޝަންއާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޤައުމީ ފެންވަ

. އަންހެނުންގެ ރޯލް ފުޅާކުރުމަށާއި އަމަން އަމާންކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ
މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ހަމަހަމަކަމާއި ޑޯޕިން ނައްތާލުމަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ސަމާލުވެ 

  .ވުމަށްވެސް ކަނޑައަޅަމެވެއެކަންކަމަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް 
 
 
 ތަޢާރަފް .2

 .މިގަވާޢިދަކީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދެވެ 2.1
  

އާ ) ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު( 2003/1މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  2.2
ގުމާއި، ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން މިހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިން

ލިބިގަތުމާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ޤާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމާއި، 
ދެމިގެންވާ ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، މެމްބަރުންނާއި ވަކިން އުފެދިފައިވާ، ޤާނޫނީ 

 .ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަޚްޞެކެވެ
 
  
  ނަން .3

. އެވެ" ސީ.އޯ.އެމް"ކުރުކޮށް ކިޔާނީ . އެވެ" މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ"މިކޮމީޓގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ  3.1
  . ންނެވެމިފަދަ އި" ކޮމިޓީ" މިނަން ލިޔާނީ އަންނަނިވި މާއްދާތަކުގައި 
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  އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިދާރާ .4
  :މި ކޮމިޓިގެ ރަޖިސްޓްރީ އެޑްރެހަކީ  4.1

  މްޕިކް ކޮމިޓީމޯލްޑިވްސް އޮލި
  ވަނަ ބުރި 2

  ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު
  ހެންވޭރު ބޯޅަގެ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

އިދާރާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހިނދު ކޮމިޓީގެ  މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ 4.2
  .އޮފީހުގައެވެ ހިނގަމުންދާނީ މިކޮމިޓީގެ

  
  :ރަސްމީ ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލް އާއި ވެބްސައިޓްގެ އެޑްރެހަކީ  މިކޮމިޓިގެ 4.3

  
     334 6641: ފެކްސް         334 6640: ޓެލެފޯން
 info@nocmaldives.org :އީމެއިލް

 www.nocmaldives.org  :ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް
 
  
  ކޮމިޓީގެ މިޝަން .5

މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮލިމްޕިކް  ގޮތުގެޕިކް ޗާރޓަރާއި އެއްގޮތްވާމިކޮމިޓީގެ މިޝަންއަކީ އޮލިމް 5.1
ނުދީ ހަރުދަނާކޮށް، ފުޅާކޮށް ހިންގުމާއިއެކު އެޙަރަކާތްތައް އުވިގެން ދިޔަމޫވެމެންޓް ތަރައްޤީކޮށް، 

  .ރައްކާތެރިކުރުމެވެ
  
  ކޮމިޓީގެ ވިޝަން .6

ގަ ކުރެވޭ ފާހަ ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައިޤައުމީ އަދި މިކޮމިޓީއަކީ “ 6.1
  "ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށްވުން މިންވަރަކަށް ކުޅިވަރު

 
  
  ކޮމިޓީގެ ލޯގޯ .7
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  ކޮމިޓީގެ ދިދަ .8
ejcaWrihevid

  
  

ޓީގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަށް، އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއެކުލެވޭގޮތަށް، ބޭނުންކުރެވޭ ލޯގޯ އާއި ދިދައާއި ގައުމީ ސަލާމަކީ ކޮމި
  .ސީގެ ހުއްދަލިބިގެން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗިއްސަށް ވާންވާނެއެވެ.އޯ.އައި
  
  ކޮމިޓީގެ ކުލަތައް .9

  .މިކޮމީޓިގެ ރަސްމީ ކުލަތަކަކީ ރަތާއި ފެއްސާއި ހުދު ކުލައެވެ 
  

 ކޮމިޓީގެ މޮޓޯ .10
  "އޮލިމްޕިސަމްގެ ރޫޙްގެ ތެރެއިން ދިވެހި އެތްލީޓުންނަށް ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތެއް ހޯދުން"

“BETTER LIFE FOR THE ATHLETES THROUGH THE SPIRIT OF OLYMPISM” 
  

  މަޤްސަދު .11
  :މިކޮމިޓީގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  

. އްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެރާއްޖޭގައި ތަރައިދުތައް ދިވެހިއޮލިމްޕިސަމްގެ އަސާސީ ގަވާ 11.1
އަދި . ގެން ކުރުންމިގޮތުން ޚާއްސަކޮށް ކުޅިވަރާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަށް ކަމަށްވާ މަދަރުސާތަކާއި ކުޅިވަރާއި ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި 
. ފްކޮށް ހިންގުންޖްތަކާއި ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި އޮލިމްޕިކް ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަޢާރަކޮލެ

ފައްދައި މިކަމަށްޓަކައި އޮލިމްޕިކާއި ބެހޭ ގޮތުން ކިޔަވާ ދިނުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ޚާއްސަ ތަންތަން އު
ތަކާއި އޮލިމްޕިކް ދާރުލާސާރު ތަކާއި  މިގޮތުން ގައުމީ އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީސް. ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

މީގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕިކް  .އުފެއްދައި ހިންގުން އަދިވެސް މިނޫން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކަންތައްތައް
 .މޫވްމެންޓާއި ގުޅޭ ސަގާފީ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ

  
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރަށް ޢަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުން 11.2

  
ވަރު އެންމެނަށް، މިޝިޢާރުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މަތީފަންތީގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުޅި 11.3

  ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވުން
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ،  11.4

  .އެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އަދި ކުރި
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މިކަންތައްތައް ކުރާފަރާތްތަކާ އެކަންތައް ކުށްވެރިކޮށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ނަސްލީއިމްތިޔާޒް ނަތްތާލައި  11.5
  މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

  ނަތްތާލައި މިކަންތައްތައް ކުރާފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން" ވަޔަލަންސް"ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން  11.6
މިގޮތުން ކޮމިޓީގެ މިފަދަ ޕޮލިސީތަކާއި . ޑް އެންޓި ޑޯޕިންގް ކޯޑް ޤަބޫލްކޮށް އެއަށް ޢަމަލު ކުރުންވޯލް 11.7

ޤަވާއިދުތަކާއި މެމްބަރޝިޕްދިނުމާއި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައްކަށް 
އި އެކު މިކޯޑްގައި ހިމެނިފައިވާ ކޮމިޓީގެ ޢަމަލުކުރުމުގައި ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގް ކޯޑަށް ފެތޭގޮތަށް ކުރުމާ

  .އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން
ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުންގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ދިވެހި 11.8

  ކުރިއެރުވުމަށް އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން
 . ށް ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުންތަރައްޤީކޮކުރިއަރުވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް  11.9

 
 

  ކޮމިޓީގެ ބާރުތައް .12
  :އެއީ. މިކޮމިޓީގެ ބާރުތައް ބެހިފައިވަނީ ތިންބަޔަކަށެވެ  

  ންމު ޖަލްސާޢާ 12.1
  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 12.2
  ޕްރެޒިޑެންޓް 12.3

  
  ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް .13

ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކާއި ކޮންޓިނެންޓަލް  ގޭމްސްއަށާއި އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށާއިލިމްޕިކް އޮ 13.1
ގޮތެއް ށް ޓީމުތަށް ފޮނުވުމަށް މުބާރާތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަލްޓި ސްޕޯޓްސް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަ

  .ނިންމުން
ސީގެ .އޯ.އައި. ން ޖެހޭނެއެވެއޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އެތްލީޓުން ކޮމިޓީއިން ފޮނުވަ 13.2

ރުހުން ލިބިފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށާއި އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށާއި ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކާއި 
ކޮންޓިނެންޓަލް މުބާރާތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަލްޓި ސްޕޯޓްސް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 

އެހެންކަމުން މިގޭމްސްތަކަށް ފޮނުވޭ . ބިގެންވަނީ ކޮމިޓީއަށެވެތަމްސީލް ކުރުމުގެ ހަމައެކަނި ބާރު ލި
އަދި މިޓީމްތަށް މިގޭމްސްތަކުގައި . ޓީމްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ތަމްސީލްކުރާނީ ކޮމިޓީއިންނެވެ

  .ޢަމަލުކުރާގޮތްތަކަށް ޒިންމާވާނީވެސް ކޮމިޓީއެވެ
ބާރާތެއް ބާއްވާނަމަ، އެމުބާރާތެއް ބާއްވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ މަލްޓި ސްޕޯޓް ކުޅިވަރު މު 13.3

  .ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނިންމުން
ސަރުކާރުގެ އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިކޮމިޓީގެ މަޤްސަދުތައް  13.4

   .އެކު މަސައްކަތްކުރުންއަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއިރާތަކާއި ދާ
އެއްވެސް ޚިލާފްވާ އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރާއި އަދި . އަބަދުވެސް ދެމަހައްޓުންކަން މިކޮމިޓީ އަމިއްލަވަންތަ 13.5

  .ދޫނުދިނުން ފިއްތުންތަކަކަށް ނުވަތ ގޮންޖެހިންތަކަކަށް  ބާވަތެއްގެ
ބައިނަލް ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ޖަމާއަތްތަކުންނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރާއި  13.6

  .ބޭ އެހީތަށް ޤަބޫލު ކުރުންލިކުން އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަ
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  .ތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދައި ބައިވެރިވުންބައިނަލް އަޤްވާމީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ޤަބޫލްކުރާ ޖަމާޢަތް 13.7
  .އި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ދިނުންއޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ބާއްވަން ކަނޑައަޅާ ރަށްތަކާ 13.8
ބައިވެރިވެ ތަކުގައި ކޮމިޝަންހިނދު އެކޮމިޓީގެ  ލް އަޤްވާމީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ފުރުސަތު ލިބޭބައިނަ 13.9

  .ޙަރަކާތްތެރިވުން
ލިބެދޭ ކޮމިޓީއަށް އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރގެ ދަށުންނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  13.10

  ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ތަންފީޒްކޮށް ހިންގުން
 

  ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން .14
  :އެއީ. ބަޔަކަށެވެ 7 މި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބެހިފައިވަނީ

  ޕްރެޒިޒެންޑުންއޮނަރަރީ  14.1
  އޮނަރަރީ މެމްބަރުން 14.2
  ޚާއްސަ މެމްބަރުން 14.3
  ފުލް މެމްބަރުން 14.4
  އެސޯސިއޭޓަޑް މެމްބަރުން 14.5
  އެތްލީޓް މެމްބަރުން 14.6
  ގްރޫޕް މެމްބަރުން 14.7

 
  އޮނަރަރީ ޕްރެޒިޑެންޓުން 14.1

ގައި ގިނަދުވަސްތަކެއްގައި ނަރަރީ ޕްރެޒިޑެންޓުންނަކީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޕްރެޒިޑެންޓެއްގެ ގޮތުއޮ 14.1.1
އާދަޔާ ޚިލާފް ޚިދުމަތްތަކެއް މިކޮމީޓީއަށް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް 

  . ބޯޑްގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ހޮވާ ބަޔެކެވެ
ލްސާތަކުގައި އޮނަރަރީ ޕްރެޒިޑެންޓުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަ 14.1.2

  . ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ
  .އޮނަރަރީ ޕްރެޒިޑެންޓުންނަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނުވެއެވެ 14.1.3
ނަމަވެސް އާންމު ޖަލްސާއަކުން އެމީހުންގެ . އޮނަރަރީ ޕްރެޒިޑެންޓުން ހޮވަނީ މުޅި އުމުރަށެވެ 14.1.4

  .މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ކުރެވިދާނެއެވެ
  

  އޮނަރަރީ މެމްބަރުން 14.2
ގެ އެގްޒެކެޓިވް އަހަރަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ކޮމިޓީ 10މްބަރުންނަކީ މިކޮމިޓީއަށް އޮނަރަރީ މެ 14.2.1

ތުގައި ޚިދުމަތް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮކޮމިޓީގެ 
  . ހުށަހެޅުމަކަށް ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ހޮވާ ބަޔެކެވެ

ށް ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައި އޮނަރަރީ މެމްބަރުންނަ 14.2.2
  . ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ

  .އޮނަރަރީ މެމްބަރުންނަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނުވެއެވެ 14.2.3
ނަމަވެސް އާންމު ޖަލްސާއަކުން އެމީހުންގެ . އޮނަރަރީ މެމްބަރުންނަށް ހޮވަނީ މުޅި އުމުރަށެވެ 14.2.4

  .ކުރެވިދާނެއެވެމެމްބަރޝިޕް ބާތިލް 
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  ޚާއްސަ މެމްބަރުން 14.3
ޚާއްސަ މެމްބަރުންނަކީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިކޮމިޓީއަށް  14.3.1

އެކިގޮތްގޮތުން ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިގުމުއްދަތެއްގައި ކޮމިޓީއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
 . ކެޓިވް ބޯޑްގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ހޮވާ ބަޔެކެވެތެރެއިން ކޮމިޓީގެ އެގްޒެ

ޚާއްސަ މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައި  14.3.2
 . ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ

 .ޚާއްސަ މެމްބަރުންނަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނުވެއެވެ 14.3.3
ނަމަވެސް އާންމު ޖަލްސާއަކުން އެމީހުންގެ . ވަނީ މުޅި އުމުރަށެވެޚާއްސަ މެމްބަރުންނަށް ހޮ 14.3.4

  .ކުރެވިދާނެއެވެމެމްބަރޝިޕް ބާތިލް 
  

  ފުލް މެމްބަރުން  14.4
  :އެއީ. ބާވަތެއްގެ މެމްބަރުންނެވެ 2ފުލްމެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  14.4.1

އަށް ލިބިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ ޝިޕްއިންޓަރނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ 14.4.1.1
އެކްސް އޮފިޝިއޯ މިމީހުންނަކީ ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ   .ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ

މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބޭގޮތަށް ހިމެނިފައިވާ 
އަދި މިމީހުން ކޮމިޓީގެ ފުލްމެމްބަރުންނަށް ވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފީއެއް  .ބައެކެވެ

  .ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ  14.4.1.2

މީގެ ތެރޭގައި ޚާއްސަކޮށް އޮލިމްޕިކް  .ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ
ގޭމްސްގައި ހިމެނިފައިވާ ކުޅިވަރުތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން 

ސިއޭޝަނެއްގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދާފައިވާ ހުރިހާ އެސޯ
މީގެ އިތުރުން މިފަދަ އެސޯސިއޭޝަންތަކަކީ  .އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ

  .ކޮމިޓީގެ ކަމެއްގައި ވޯޓްދެވޭއިރު އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ
ސާތަކުގައި ގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްމެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީފުލް 14.4.2

 . ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ
އަދި ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތަކަށާއި . ނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެމެމްބަރުންނަށް ވޯޓް ދިފުލް  14.4.3

ށަހެޅުމުގެ ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބް ކުރާއިރު އެމަޤާމްތަކަށް މީހުން ހު
 .ފުރުސަތު ލިބިގެންވެއެވެ

ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކޮމިޓީގެ ފުލްމެމްބަރުންނަށް ވުމަށްޓަކައި އަހަރީ ފީއެއްގެ  14.4.4
މިފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް . ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ ރުފިޔާ) ފައްސަތޭކަ( 500/- ގޮތުގައި 

 . ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤެއް ނުލިބޭނެއެވެ
އަދި . އަހަރު ވަންދެން ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ވާނެއެވެ 3ހިގެން ޖެހިޖެ 14.4.5

-މިގޮތުން ބާތިލްވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން މެމްބަރުންނަށް ވުމަށްޓަކައި ރިނިއުލްފީ އެއްގެ ގޮތުގައި 
 . ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ ރުފިޔާ) އެއްހާސް( 1،000/

 . ދެވޭނީ ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްވެގެންނެވެ ފުލްމެމްބަރުންނަށް މެމްބަރޝިޕް 14.4.6
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ނަމަވެސް އާންމު ޖަލްސާއަކުން އެމީހުންގެ މެމްބަރޝިޕް . ފުލްމެމްބަރޝިޕް ދެވެނީ މުޅި ޢުމުރަށެވެ 14.4.7
  .ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ

 
  

  އެސޯސިއޭޓަޑް މެމްބަރުން 14.5
އޭޓަޑް މެމްބަރޝިޕް ފަރާތަކަށްވެސް އެސޯސިލްމެމްބަރޝިޕް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެފު 14.5.1

 . ލިބިދާނެއެވެ
ސާތަކުގައި މްބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްއެސޯސިއޭޓަޑް މެ 14.5.2

އަދި ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި  .ލިބިގެންނުވެއެވެ ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤުނަމަވެސް . ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ
ޓީގެ އެކިއެކި ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބް ކުރާއިރު އެމަޤާމްތަކަށް މީހުން މަޤާމްތަކަށާއި ކޮމި

 .ވެސް  ލިބިގެންނުވެއެވެހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ރުފިޔާ  )ދުއިސައްތަ( 200/-އްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރުންނަށް ވުމަށްޓަކައި އަހަރީ ފީއެއެސޯސިއޭޓަޑް   14.5.3

 .ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ
އަދި . ރު ވަންދެން ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ވާނެއެވެއަހަ 2ޖެހިޖެހިގެން  14.5.4

-ނިއުލްފީ އެއްގެ ގޮތުގައި މިގޮތުން ބާތިލްވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން މެމްބަރުންނަށް ވުމަށްޓަކައި ރި
 .ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ ރުފިޔާ )ފައްސަތޭކަ( 500/

 .ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްވެގެންނެވެ މްބަރުންނަށް މެމްބަރޝިޕް ދެވޭނީއެސޯސިއޭޓަޑް މެ 14.5.5
ނަމަވެސް އާންމުޖަލްސާ އަކުން އެމީހުންގެ . މުޅި ޢުމުރަށެވެއެސޯސިއޭޓަޑް މެމްބަރުން ހޮވަނީ  14.5.6

  .ޕް ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވެއެވެމެމްބަރޝި
 
 

  އެތްލީޓް މެމްބަރުން 14.6
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ އެތްލީޓް މެމްބަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކައި  14.6.1

މީގެ ތެރެއިން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު . އެތްލީޓުންނާއި އަދި ބައިވެރިވެފައިވާ އެތްލީޓުންނެވެ
ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިތިބި އެތްލީޓުން އެމީހުން އެންމެ ފަހުން ބައިވެރިވި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ނިމުނުތާ 

 .ޓް މެމްބަރޝިޕުން އިސްތިޣުފާ ދޭންވާނެއެވެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތްލީ 12
އެތްލީޓް މެމްބަރުން ތަމްސީލްކުރާނީ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައި  14.6.2

އަދި ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި . ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެނަމަވެސް . ފިރިހެން އަދި އަންހެން މެމްބަރެކެވެ
ޝަންތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބް ކުރާއިރު އެމަޤާމްތަކަށް މަޤާމްތަކަށާއި ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި ކޮމި

 .ފުރުސަތުވެސް  ލިބިގެންވެއެވެ ކުރިމަތި ލުމުގެ
 .އެތްލީޓް މެމްބަރުން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކާނުޖެހޭނެއެވެ 14.6.3
އްދަތު ފާއިތުވުމުން އެހެންކަމުން އެމު. އެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެކަނޑަ އެތްލީޓް މެމްބަރުން ހޮވެނީ 14.6.4

  .މެމްބަރ ކަމުން އިސްތިޣްފާ ދޭންވާނެއެވެ
އަކުން ކޮންމެ ނުވަތަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއާންމުޖަލްސާ މެމްބަރޝިޕް އެތްލީޓް މެމްބަރުންގެ  14.6.5

  .ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލް ކުރެވިދާނެއެވެ
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  ގްރޫޕް މެމްބަރުން 14.7
ނި، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާއި ރޫޕް މެމްބަރުންނަކީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުގް 14.7.1

މިނޫންވެސް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މެމްބަރޝިޕަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްވެގެން މެމްބަރޝިޕް 

 .ލިބޭފަރާތްތަކެވެ
މިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައި މެމްބަރުންނަށް ކޮގްރޫޕް  14.7.2

އަދި ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި . ނަމަވެސް ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނުވެއެވެ. ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ
މަޤާމްތަކަށާއި ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބް ކުރާއިރު އެމަޤާމްތަކަށް މީހުން 

 . ފުރުސަތުވެސް  ލިބިގެންނުވެއެވެ މުގެހުށަހެޅު
ދައްކަން  ރުފިޔާ )ތިންސަތޭކަ( 300/-އި އަހަރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރުންނަށް ވުމަށްޓަކަގްރޫޕް  14.7.3

 .ޖެހޭނެއެވެ
އަދި . އަހަރު ވަންދެން ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ވާނެއެވެ 2ޖެހިޖެހިގެން  14.7.4

-ރާތްތަކަށް އަލުން މެމްބަރުންނަށް ވުމަށްޓަކައި ރިނިއުލްފީ އެއްގެ ގޮތުގައި މިގޮތުން ބާތިލްވާ ފަ
 . ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ ރުފިޔާ )ފައްސަތޭކަ( 500/

ނަމަވެސް . ޢުމުރަށް ނުވަތަ އެބަޔަކު ދެމިގެންވާ ދުވަހަކަށެވެގްރޫޕް މެމްބަރުން ހޮވަނީ  14.7.5
  .އާންމުޖަލްސާ އަކުން ބާތިލް ކުރެވިދާނެއެވެއެފަރާތްތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް 

  
ން އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ރުކާރުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއަކުސަ 14.8

ނަމަވެސް . ވާނެއެވެޢައްޔަނު ކޮށްގެން ނުހުށަހަޅައި ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް މެމްބަރުން  ކޮމިޓީގެ
ހިމެނޭ މީހުން މަޤާމްތަކަށް ހޮވުމަކީ  ސަރުކާރުގެ މިފަދަ ދާއިރާތަކުގައިންނަމަ، ކޮމިޓީގެ މެމަބަރުން ބޭނު
 .ކޮމިޓީގެ އަމިއްލަ ކަމެކެވެ

  
  މެމްބަރުންނަށް ވެވޭގޮތް .15

އޮނަރަރީ ޕްރެޒިންޓުންނާއި، އޮނަރަރީ މެމްބަރުންނާއި ޚާޢްސަ މެމްބަރުންފިޔަވައި އެހެނިހެން  15.1
ފުރިހަމަކޮށް މެމްބަރަކަށް " މެމްބަރަކަށް ވުމަށްއެދޭ ފޯމް" މެމްބަރުންނަށް ވެވޭނީ ކޮމިޓީއިން ދޫކުރާ
މިގޮތަށް ސިޓީ ފޮނުވާއިރު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ގާވާޢިދުތަކަށް . ވުމަށްއެދި ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުންނެވެ

ގެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އެގަވާޢިދުތަކަށް ބޯލަނބާނެ ކަމުގެ އިޤްރާރާއި އަދި މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ބާވަތު
  .ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއްވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އޮނަރަރީ ޕްރެޒިންޓުންނާއި، އޮނަރަރީ މެމްބަރުންނާއި ޚާއްސަ މެމްބަރުންނަކީ ކޮމީޓީގެ އެގްޒެކްޓިވް  15.2
  .ބޯޑްގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާ ބަޔެކެވެ

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކިކުޅިވަރެއް ތަރައްޤީކޮށް ފަރާތަކީ ދަން ހުށަހަޅާ ފުލް މެމްބަރޝިޕް ހޯ 15.3
އަދި މިއެސޯސިއޭޝަންތަކަކީ . ވާންވާނެއެވެ ވަން މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމީ އެސޯސިއޭޝަނަކަށް ކުރިއަރު

ގެ މެމްބަރކަން ސީ ޤަބޫލްކުރާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެބަޔަކު ނިސްބަތްވާ ބައެއް.އޯ.އައި
 . ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
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ފުލްމެމްބަރޝިޕް ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ކުޅިވަރު ކައުންސިލް ނުވަތަ އެކަމަށް އެވަގުތު  15.4
ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތަކުން އެއެސޯސިއޭޝަނަކީ އެކުޅިވަރެއްގެ ގައުމީ އެސޯސިއޭޝަންކަން ލިބިފައިވާ 

އަދި މިފަދަ އެސޯސިއޭޝަންތަކަކީ ގަވާއިދުން މުބާރާތްތައް ރާވައި . ހޭނެއެވެފަރާތަކަށް ވާންޖެ
ކޮމިޓީއިން . ހިންގާފަރާތަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިން ތަމްރީން ކުރާ ބަޔަކަށްވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ

 އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްކުޅިވަރަކުން އެއް އެސޯސިއޭޝަނަށްވުރެ ގިނަ އެސޯސިއޭޝަނަކަށް
  .މެމްބަރޝިޕެއް ނުލިބޭނެއެވެ

 
  

  މެމްބަރުންގެ ރެޖިސްޓްރީ .16
 .މިގަވާޢިދު ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ރެޖިސްޓްރީއެއް ކޮމިޓީގައި އޮންނަންވާނެއެވެ 16.1

  .މިގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ
  ބަރުންގެ ނަމާއި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސްމެމް •
  މެމްބަރޝިޕް ދޫކުރެވިފައިވާ ތާރީޚް •
  މެމްބަރޝިޕްގެ ބާވަތް •
  މެމްބަރޝިޕް ސްޓޭޓަސް •

 
  

  މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެވޭ ގޮތާއި ވަކިކުރެވޭގޮތް .17
ބަރުކަމުން މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، މެމް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ކޮމިޓީގެ 17.1

ވަކިވުމަށް އެދި ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުން އެކަން 
އަމިއްލައަށް މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ . ޤަބޫލްކޮށްފިނަމަ، މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ހުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެމެމްބަރުންގެ އަޑު އެ
އަދި މެމްބަރކަމުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ގެންދިޔުމާމެދު ގޮތެއް . ލިބެގެންވެއެވެ

މީގެ އިތުރުން މެމްބަރޝިޕް ވަކިކުރުމުގެ  .ނިންމުމުގެ ބާރުވެސް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ތަކުން ކޮމިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރިން އެފަރާ
  .ކުރަންވާނެއެވެ

  .މްބަރޝިޕް ގެއްލޭނެއެވެނޑައެޅިފައިވާ މެމްބަރޝިޕް ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ، މެކަ 17.2
  .މެމްބަރޝިޕް ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ މެމްބަރޝިޕް ގެއްލޭނެއެވެ 17.3
ޓީގެ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ، މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި 17.4

އަދި މިގޮތުން ވަކިކުރެވޭ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ދެންއޮންނަ އާންމު . ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  .ޖަލްސާއެއްގައި ދޭންވާނެއެވެ

ންގައިގެން ޝަރުޢީ ނުވަތަ ގާނޫނީ ޙުކުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފް ޢަމަލެއް ހި 17.5
އަދި މިގޮތުން ވަކިކުރެވޭ . މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 .މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ދެންއޮންނަ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ދޭންވާނެއެވެ
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  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ .18
ފުލްމެމްބަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ މީހުންގެ ޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ އެގްޒެކެ 18.1

  . އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންނަށެވެ) އަށާރަ( 18ން މީލާދީ ގޮތުތެރެއިން 
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ޕްރެޒިޑެންޓަކާއި، ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓަކާއި ސެކްރެޓަރީ  18.2

 ސީ މެމްބަރުންގެ.އޯ.މެމްބަރުންނާއި ރާއްޖޭގެ އައި )ނުވައެއް( 9އިތުރު ނެރަލްއަކާއި، ޚަޒާންދާރަކާއި ޖެ
މެމްބަރުން ހޮވާނީ ފުލްމެމްބަރުންގެ ) ތޭރަ( 13ސީގެ މެމްބަރުން ނުލައި ދެންހިމެނޭ .އޯ.އައި. މައްޗަށެވެ

 .ތެރެއިންނެވެ
މަޤާމްގެ ) ހަތަރެއް( 4ޖެނެރަލް އަދި ޚަޒާންދާރު، މި ންޓް، ސެކްރެޓަރީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެ ޕްރެޒިޑެންޓް، 18.3

 .ތެރެއިން ދެމަޤާމް ހޮވަންޖެހޭނީ އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރު ތަމްސީލް ކުރާ އެސޯސިއޭޝަނަކުންނެވެ
 )ދޭއް( 2އެއީ އޮލިމްޕިކް ޓީމް ކުޅިވަރުން . މެމްބަރުން ހޮވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ) ނުވައެއް( 9އިތުރު  18.4

އޮލިމްޕިކް -މެމްބަރުން، ނޮން )ތިނެއް( 3ޕިކް އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރުން މެމްބަރުން، އޮލިމް
އަންހެން  )ދޭއް( 2. އަންހެން މެމްބަރުންނެވެ )ދޭއް( 2އަދި  މެމްބަރުން) ދޭއް( 2ކުޅިވަރުތަކުން 

ހުއްދައާއެކު ހުސްމަޤާމްތަކަށް ފިރިހެން މެމްބަރުން ޢާންމު ޖަލްސާގެ މެމްބަރުން ނުހޮވިއްޖެނަމަ، 
 .ވިދާނެއެވެހޮ

އަޣްލަބިއްޔަތު އަބަދުވެސް ވާންޖެހޭނީ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި  މިޓީގެ ވޯޓްލުމުގެއެގްޒެކެޓިވް ކޮ 18.5
ހިމެނިފައިވާ ކުޅިވަރުތަކުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ގައުމީ ކުޅިވަރު 

  .އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ މައްޗަށެވެ
) ތޭރަ( 13މެމްބަރުން ހިމެނެންވާނީ ތަފާތު  )ތޭރަ( 13ހިމެނޭ ގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 18.6

އިން ކަކަށްވުރެ ގިނަ 1އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގައި މެމްބަރަކަށް އެއްވެސް . އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނެވެ
   .ތަމްސީލް ނުކުރެވޭނެއެވެ

އެހެންކަމުން . ރުންނެވެމެމްބަރުންނަކީ އެކުޅިވަރަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހޮވޭ މެމްބަ) ހަތެއް( 7އިތުރު  18.7
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި އެކުޅިވަރެއް . މީހަކަށް ނޫނެވެ. މެމްބަރުން ހޮވާއިރު ވޯޓްލާނީ ކުޅިވަރަށެވެ

އެއެސޯސިއޭޝަނެއްގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ތަމްސީލް ކުރާނީ 
މިހާ އެކަނޑައެޅެނީ އެމީހަކު  މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ

 . އިސްތިޣުފާނުދޭހިނދު ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު ނިމެންދެނެވެ
ހޮވިފައިވާ ކުޅިވަރަކުން ހުށަހަޅާ މެމްބަރު އެމީހާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޣުފާ ދީފިނަމަ،  18.8

މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މީހާ . އެހުސްވިމަޤާމަށް މީހަކު، އެޖާގަ ލިބިފައިވާ ކުޅިވަރުން މީހަކު ހުށަހަޅާނީއެވެ
  . ހުންނާނީ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ

އަހަރަކުން ) ހަތަރެއް( 4ކޮންމެ . އިތުރު މެމްބަރުންނަކީ ދައުރުވާ ގޮތަށް އޮންނަ މަޤާމްތަކެކެވެ 18.9
 މެމްބަރުންނަކީ) އްފަހެ( 5މެމްބަރުން ތެރެއިން ) ނުވައެއް( 9އިންތިޚާބް ކުރެވޭއިރު ކުރިން ތިބި 

ޢާންމު މިފަދަ ގޮތަކަށް މެމްބަރުން ނުހޮވޭނަމަ،  .މެމްބަރުންނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެކުރީދައުރުގައި ނުހިމެނޭ 
  .ހުއްދައާއެކު އިންތިޚާބް ކުރެވޭގޮތް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެޖަލްސާގެ 
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  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމީޓީއަށް މެމްބަރުން ހޮވުން .19
 ރުންނަކީ ވެސް އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ސިއްރު ވޯޓަކުންބައެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެމް 19.1

މަގާމްތަކަށް ހޮވޭނީ އެމަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  .އިންތިޚާބް ކުރެވޭ ބަޔެކެވެ
މަޤާމަކަށް އެންމެ ފަރާތެއް ކުރިމަތި ލާފައިވާނަމަ ވޯޓް ލާކަށް  .އެންމެ ގިނަ ވޯޓްލިބޭ ފަރާތެކެވެ

  .އެވެނުޖެހޭނެ
  . އަހަރެވެ )ހަތަރެއް( 4 އިންތިޚާބްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ 19.2
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވެގެން ވަކިވެގެންދާ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އަލުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  19.3

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވަކިކުރެވޭ  ނަމަވެސް. މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ
އަހަރު  3މަޤާމުން ވަކިކުރާތާ މެމްބަރުންނަށް އަލުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ 

  .ހަމަވުމުން ނުވަތަ އެއްދައުރު ދޭތެރެއަށް އައުމުންނެވެ
އެމީހަކު ދިމާވެއްޖެނަމަ  މުން ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ކަމެއްއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަ 19.4

  :އެއީ. ވަކިކުރެވޭނެއެވެ
  އެމެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއް އައުންޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން  19.4.1
  އޭނާ ތަމްސީލްކުރާ ދާއިރާ ބަދަލުވުން ނުވަތަ އެދާއިރާއިން ވަކިވުން 19.4.2
ގްޒެކެޓިވް ވިދިވިދިގެން އެޕްރެޒިޑެންޓްގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި ނުވަތަ ސަލާމް ނުފޮނުވައި  19.4.3

  ޙާޒިރު ނުވުން ޖަލްސާއަށް  5ކޮމިޓީގެ 
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ނުކުރެވޭވަރަށް ބަލިހާލު ބޮޑުވުން 19.4.4
  އަހަރު ވުން 80ޢުމުރުން  19.4.5
  ދުނިޔެއިން މޮޔަވުން 19.4.6

  
  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް .20

ރިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަލުން އެކުލަވާލައި، އެގްޒެކެޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކު 20.1
  ހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ރެޖިސްޓްރާއަށް އެންގުންދުވަ 30ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލެވޭތާ 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިންނާއި އާންމު ޖަލްސާތަކުންނާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުން  20.2
  ށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެކަށޭނަ ތައްޔާރީތައްވުންފާސްކުރެވޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަ

ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި އަދި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ޚަރަދު ކުރެވޭ ހުރިހާ  20.3
ށް ގަނެވޭ ފައިސާއެއްގެ ޢަދަދު އަދި އެފައިސާ ލިބުނު ނުވަތަ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލާއި ކޮމިޓީއަ

ޚިދުމަތް އަދި ވިއްކޭ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތާއި ކޮމިޓީއަށް ކުއްޔަށް ހިފޭ ނުވަތަ ކުއްޔަށްދެވޭ މުދާ ނުވަތަ 
އަދި ކޮމިޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ކޮމިޓީގެ ދަރަނީގެ ތަފްސީލް ރަނގަޅަށް ސާފުވާނޭހެން ކޮމިޓީގެ 

  .ދޭތޯ ބެލުން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، އަދި ބެލެހެއްޓެމުން
ކޮމިޓީގެ މަޤްސަދު ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ވީހާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ، އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ  20.4

  ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގާ ޢަމަލީ ގޮތުން އެކަންތައްތައް ތަންފީޒްކުރުން
ތަކަށް އެހީތެރިވެދީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެސޯސިއޭޝަން ތަކުން ކުރާމަސައްކަތް 20.5

  އެމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ލަފާދިނުން
  ކޮމީޓިގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒްކޮށް ހިންގުން 20.6



ގަވާޢިދު ހިންގާސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މޯލްޑިވް       

13  ސޮފްޙާ 28 ގެ 

  ކުރިއަށް އޮތްއަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ހަދާ އާންމު ޖަލްސާ އަކުން ފާސްކުރުން 20.7
ގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިގެން ހުސްވާ އިސްތިޣުފާ ދިނުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމު 20.8

  .މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްކުރުން
ކޮމިޓީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ބަލައި ޤަވާއިދުން އެކޮމިޝަންތަކަށް މެމްބަރުން  20.9

އަދި އެކޮމިޝަން ތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލީ . ންކުރު ކުރުމާއި އައްޔަނު އިންތިޚާބް
  ސިފަގެނެސް އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަންތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ހިސާބުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއެކު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން އެރިޕޯޓް ފާސްކޮށް،  20.10
  އި އެރިޕޯޓް ރެޖިސްޓަރ އަށް ހުށަހެޅުންދުވަހުގެ ތެރޭގަ 30ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 

ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއެކު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން އެރިޕޯޓް ފާސްކޮށް، ޖަލްސާ  20.11
  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެރިޕޯޓް ރެޖިސްޓަރ އަށް ހުށަހެޅުން 30ބާއްވާތާ 

ނިހެން ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރޭތޯ ބަލައި މަހުންމަހަށް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ރިޕޯޓްތަކާއި އެހެ 20.12
  އެކަންތައްތައް އަމަލީ ސިފަގެނައުން

ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި މެމްބަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމާއި ކޮމިޝަންތައް  20.13
ގެންވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުން އުފައްދާ، އެފެދިފައިވާ ކޮމިޝަންތައް އެއިރެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީ

  ބަދަލު ކުރުމާއި އެކޮމިޝަންތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރުން
ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތައް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ ޤަވާއިދުތަށް ހެދުމާއި  20.14

  .ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި އުވާލުން
 

  މްބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެ .21
  ޕްރެޒިޑެންޓް 21.1

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ  21.1.1
 .އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށާއި އެހެންވެސް ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

މިޓީ ތަމްސީލް ކުރަން ޖެހޭ ރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮ 21.1.2
 ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން

އިންޓަރ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނާއި އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާގެ  21.1.3
އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށާއި ކޮންގްރެސްއިން ނިންމާ ކަންތައްތައް 
 .ފީޒް ކުރޭތޯ ބެލުންތަންއެކަމުގައި އުޅޭ އެހެންވެސް ފަރާތްތައް 

ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 21.1.4
 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން

 ޝިއާއިއިންޓަރ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ، އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭ 21.1.5
ކް ކޮމިޓީއިން  ފަރާތްތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެން 

 .ބާއްވަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން  21.1.6

 އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
އި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި އަހަރީ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޒިރުވުމާ 21.1.7

 އެޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން
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  ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް 21.2
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ  21.2.1

 .އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށާއި އެހެންވެސް ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން
ވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ތަމްސީލް ކުރަން ޖެހޭ ރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މޯލްޑި 21.2.2

 ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
އިންޓަރ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނާއި އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާގެ  21.2.3

ކޮންގްރެސްއިން ނިންމާ ކަންތައްތައް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށާއި 
 .ސް ފަރާތްތައް ތަންފީޒް ކުރޭތޯ ބެލުންއެކަމުގައި އުޅޭ އެހެންވެ

ގެ ޖަލްސާތަކާއި، ޢާންމު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 21.2.4
 .ޖަލްސާތަކާއި އަހަރީ ޖަލްސާތަކާއި ކުއްލިގޮތަކަށް ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން

 ފް އޭޝިއާއިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮއިންޓަރ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ، އޮލި 21.2.5
ފަރާތްތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެން 

 .ބާއްވަންޖެހޭ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން  21.2.6

 ރުންއޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކު
ޕްރެޒިޑެންޓް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ޒިންމާތައް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ  21.2.7

 .އުފުލުން
  

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 21.3
 މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިދާރި ކަންތައްތަކެއް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން  21.3.1
 .ޒާންދާރަށް އެހީތެރިވެދިނުންކޮމިޓީއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޚަ 21.3.2
 .ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޚަޒާންދާރަށް އެހީތެރިވެދިނުން 21.3.3
ކޮމިޓީއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ  21.3.4

 .މަސައްކަތްތަކުގައި ޚަޒާންދާރަށް އެހީތެރިވެދިނުން
އިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ތައް ރާވައި ހަމަޖެހިފަކޮމިޓީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 21.3.5

 މިބައްދަލުވުން ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން ގެންދިޔުމާއެކު
މި  ތައް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއެކުންމު ޖަލްސާޢާކޮމިޓީގެ އަހަރީ ޖަލްސާއާއި  21.3.6

 .ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން
 ޓިވް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒް ކުރުންކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެ 21.3.7
 ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހުރިހާކަންތައްތަކެއް ބެލެހެއްޓުން 21.3.8
. ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ހުރިހާ ސިޓީ ތަކަކާއި އީމެއިލް ތަކަކަށް ގަވާއިދުން ޖަވާބުދިނުން 21.3.9

މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ވް މުވައްޒަފެއްގެ މާބެހޭ އެގްޒެކެޓިމިގޮތުން ޖަވާބުދޭއިރު ކަ
 .ފަރާތެއް ލަފަޔާއެކު ޖަވާބުދިނުންއެކަމެއްއޮތްނަމަ، 

ލިބޭ ހުރިހާ އެހީ ތަކެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް  ކޮމިޓީއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން 21.3.10
 .ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރުން
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ޖެހޭ ކް ކޮމިޓީ ތަމްސީލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕި 21.3.11
 ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން  21.3.12
 .ފޯރުކޮށްދީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

އި އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާގެ އިންޓަރ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނާ 21.3.13
 .ކޮންގްރެސްއިން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒް ކުރުން

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ތަމްސީލް ކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ނުދެވޭ ޙާލަތެއްގައި  21.3.14
 .އެތަނަކަށް ދާނެފަރާތެއް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމުން

 ޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުންމޯލްޑިވްސް އޮލިމް 21.3.15
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ  21.3.16

 .ރިޕޯޓްތައް ގަވާއިދުން ފޮނުވުން
  

  ޚަޒާންދާރު 21.4
 މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އެކައުންޓްތަކެއް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން  21.4.1
ޓީއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ބަލަހައްޓައި އެކަމާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކޮމި 21.4.2

. ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ރިޕޯޓްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް، ފޮނުވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން
 .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ

 .ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ބާކީ ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުންކޮމިޓީގެ ބަޖެޓް  21.4.3
ކޮމިޓީއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ  21.4.4

މަސައްކަތްތައްކުރުމާއެކު، އެފައިސާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހޯދައި 
 ޖަމާކުރުން

ޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭފައިސާއާއި ގު 21.4.5
 ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ  21.4.6
 ލަފަޔާއެކު ލިބޭނެގޮތް ހެދުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެއެހީތެރިކަން 

ޕިކް ކޮމިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އޮލިމް 21.4.7
 .ޗަންދާތައް ދައްކާތޯބަލައި އެފައިސާ ހޯދުން

  
  މެމްބަރުން 21.5

ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދީ  21.5.1
  އެހީތެރިވެދިނުން

  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ގަވާއިދުން ޙާޒިރުވުން 21.5.2
  ރަކާތްތަކުގައި އިސްނަގައިގެން ބައިވެރިވުންކޮމިޓީއިން ހިންގާ ޙަ 21.5.3
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 21.5.4
ވަކިވަކި މެމްބަރުންނަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ގަވާއިދުންކޮށް އެކަމަކާއި ގުޅިގެން  21.5.5

  އެކު ހުށަހެޅުންތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި 
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  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް .22
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ . އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ 22.1

އެމަހެއްގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަމަހު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ކުރީމަހުގެ ޖަލްސާ 
  .ންވާނެއެވެބާއްވަ

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް  22.2
  .ބޭއްވިދާނެއެވެ

ޕްރެޒިޑެންޓް ޙާޟިރު . ޕްރެޒިޑެންޓް އެވެރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޖަލްސާތަކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  22.3
ވައިސް . ނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓެވެނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެކަމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ

ޕްރެޒިޑެންޓް ޙާޟިރު ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެކަމަށް ނުކުޅެދިގެންވާނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 
އެކަކުވެސް ޙާޒިރު ނުވާނަމަ، އެގްޒެކެޓިވް  މިތިން މީހުންގެ ތެރެއިން. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ

  .ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ
ދުވަސް ކުރިން ޖަލްސާ އޮންނަކަން ) އެކެއް( 1އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ  22.4

ސާ ބޭއްވޭ މިއެންގުމުގައި ޖަލް. މެމްބަރުންނަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ
  .ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި ތަނާއި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އޮންނަން ވާނެއެވެ

އަދި . ޒިރުވެގެންކަމަށެވެމެމްބަރުން ޙާ) ހައެއް( 6މަދުވެގެން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ  22.5
މިޓީގެ ޖެނެރަލް މެމްބަރުންނާއި އޮލިމްކޮ )ހަތަރެއް( 4މެމްބަރުން ވާޖެހޭނީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ  މިހަ

ޖެނެރަލް . ސެކްރެޓަރީ އާއި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން ނުވަތަ ވައިސް ޗެއަރމަން ކަމަށެވެ
ސެކްރެޓަރީ ރަށުގައި ނޫޅުއްވާ ވަގުތެއްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ 

  .އިޒްނައާއެކު އެބައްދަލުވުން ބޭއްވިދާނެއެވެ
ބޭއްވުނު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި އެންމެ ފަހުން އެގްޒެ 22.6

މިޔައުމިއްޔާ އަޑުއިއްވައި ހުށަހެޅުމަކީ ސެކްރެޓަރީ . ޔައުމިއްޔާ އަޑުއިއްވައި، ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
ކަންކުރާނީ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ. ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ

  .ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ޕްރެޒިޑެންޓް ޢައްޔަނު ކުރާ މީހެކެވެ
. ންވާނެއެވެވައެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ފޮނު 22.7

އިސްލާޙެއް އެނގޭނެހެން  އަދި ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން، އެ
މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ އިސްލާހްތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

   .އެހެން މެމްބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
ގެ ޙާޒިރުވެ ތިބި މެމްބަރުންއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ފާސް ކުރަންވާނީ  22.8

ދެފަރާތް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، . ވޯޓުންނެވެ) އެކެއް( 1ގެ އިތުރުން ) ފަންސާސް ޕަސެންޓް( %50
އާންމު ގޮތެއްގައި ވޯޓް ނަގާނީ . ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ދިނުމުގެ ބާރު ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 .ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެއެވެނަމަވެސް ޕްރެޒިޑެންޓަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ސިއްރު. އަތްއުލުފުލައިގެންނެވެ
 

  ކޮމިޝަންތައް .23
މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމަށާއި އަދި މެމްބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް  23.1

އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ . ފުޅާކުރުމަށް ތިރިގައިވާ ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދިދާނެއެވެ
 . ތައްވެސް އުފެއްދިދާނެއެވެހިނދެއްގައި އިތުރު ކޮމިޝަން
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  އެތިކްސް ކޮމިޝަން 23.2
މި ފަސް މެމްބަރުންނަކީ . މެމްބަރުންނެވެ) ފަހެއް( 5މިކޮމިޝަންގައި އެކުލެވިގެންވަނީ  23.2.1

މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކްޓިވް  .އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ ބައެކެވެ
  .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު އިންނަންވާނެއެވެ

އެއްދައުރަށް ވުރެގިނަ ދައުރުގައި . އަހަރެވެ) ދޭއް( 2ންގެ ދައުރަކީ މިކޮމިޝަ 23.2.2
   .އެއްމެމްބަރަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެ

  .މިކޮމިޝަން ޗެއަރކުރާނީ މި ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެމްބަރ އެވެ 23.2.3
މި ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކީ  23.2.4

އަދި . އަދި އެމިންގަނޑުތަކަށް މެމްބަރުން އަމަލުކުރެތޯ ބެލުމެވެ ގަނޑުތައް ހެދުމާއިމިން
މީގެ . އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމެވެ

އިތުރުން މެމްބަރުން ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފްވެގެން ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި، އެކަންތައްތައް 
ލާޙުކުރަން ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި އަދި ގަވާއިދާއި ޚިލާފްވާ މެމްބަރުންނާއި ދޭތެރޭ އިސް

  .އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުމެވެ
  

  އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތަކުގެ ކޮމިޝަން 23.3
ސް މެމްބަރުންނަކީ މި ފަ. މެމްބަރުންނެވެ) ފަހެއް( 5 މިކޮމިޝަންގައި އެކުލެވިގެންވަނީ  23.3.1

މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކްޓިވް . އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ ބައެކެވެ
  .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު އިންނަންވާނެއެވެ

މިގޮތުން ޢައްޔަނު ކުރާ މެމްބަރުންނަކީ އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރެއްގެ އެސޯސިއޭޝަނެއް  23.3.2
  .ނެއެވެކަށް ވާންޖެހޭއެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ މެމްބަރަ

އެއްދައުރަށް ވުރެގިނަ ދައުރުގައި . އަހަރެވެ) ދޭއް( 2މިކޮމިޝަންގެ ދައުރަކީ  23.3.3
  .އެއްމެމްބަރަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެ

 .މި ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެމްބަރ އެވެޗެއަރކުރާނީ މިކޮމިޝަން  23.3.4
ވަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އޮލިމްޕިކް ކުޅިމަސްއޫލިއްޔަތަކީ މިކޮމިޝަންގެ  23.3.5

ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބަލައި އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރިކަންތައްތައް ހޯދައި 
މީގެ . އެކަންތައްތައް ކުރެވޭގޮތުގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދިނުމެވެ

ކަށް ނުވަތަ މުބާރާތްތައިތުރުން ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރަން ގޭމްސްތަކަށް 
މިކުޅިވަރުތައްދާއިރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތައްޔާރުވޭތޯބަލައި، އެކުޅިވަރެއް ތަރައްޤީކޮށް 
ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅަންފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި 

  .ބެހޭގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިއަށް ލަފާދިނުމެވެ
  

  މިޝަންނޮން އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތަކުގެ ކޮ 23.4
މި ފަސް މެމްބަރުންނަކީ . މެމްބަރުންނެވެ) ފަހެއް( 5މިކޮމިޝަންގައި އެކުލެވިގެންވަނީ  23.4.1

މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކްޓިވް . އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ ބައެކެވެ
 .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު އިންނަންވާނެއެވެ



ގަވާޢިދު ހިންގާސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މޯލްޑިވް       

18  ސޮފްޙާ 28 ގެ 

މްޕިކް ކުޅިވަރެއްގެ އެސޯސިއޭޝަނެއް އޮލި-މިގޮތުން ޢައްޔަނު ކުރާ މެމްބަރުންނަކީ ނޮން 23.4.2
  .އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ މެމްބަރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

އެއްދައުރަށް ވުރެގިނަ ދައުރުގައި . އަހަރެވެ) ދޭއް( 2މިކޮމިޝަންގެ ދައުރަކީ  23.4.3
  .އެއްމެމްބަރަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެ

 .މެމްބަރ އެވެ މި ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީމިކޮމިޝަން ޗެއަރކުރާނީ  23.4.4
ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ ނޮން އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މިކޮމިޝަންގ 23.4.5

ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބަލައި އިތުރަށް ކުރެވެން 
ހުރިކަންތައްތައް ހޯދައި އެކަންތައްތައް ކުރެވޭގޮތުގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ އެގްޒެކެޓިވް 

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރަން ގޭމްސްތަކަށް ނުވަތަ . ށް ދިނުމެވެކޮމިޓީއަ
މުބާރަތްތަކަށް މިކުޅިވަރުތައްދާއިރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތައްޔާރުވޭތޯބަލައި، 
އެކުޅިވަރެއް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު 

އަދި މިފަދަ  .ގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިއަށް ލަފާދިނުމެވެއަޅަންފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ
ކުޅިވަރެއް ސަރަޙައްދީ ގޭމްސްގައި ނުވަތަ ކޮންޓިނެންޓަލް ގޭމްސްގައި ނުވަތަ އޮލިމްޕިކް 
ގޭމްސްގައި ހިމެނިދާނެތޯބަލައި އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ އެގްޒެކެޓިވް 

  .ކޮމިޓީއަށް ދިނުމެވެ
  

  ޕިންގ ކޮމިޝަންއެންޓި ޑޯ 23.5
މި ފަސް މެމްބަރުންނަކީ . މެމްބަރުންނެވެ) ފަހެއް( 5މިކޮމިޝަންގައި އެކުލެވިގެންވަނީ  23.5.1

މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކްޓިވް . އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ ބައެކެވެ
 .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު އިންނަންވާނެއެވެ

ޖެހޭނީ މެޑިކަލް ދާއިރާއިން ޢައްޔަނު މެމްބަރުން ވާން) ދޭއް( 2މީގެ ތެރެއިން  23.5.2
  .ކުރެވޭބަޔަކަށެވެ

އެއްދައުރަށް ވުރެގިނަ ދައުރުގައި . އަހަރެވެ) ދޭއް( 2މިކޮމިޝަންގެ ދައުރަކީ  23.5.3
  .އެއްމެމްބަރަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެ

 .މި ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެމްބަރ އެވެމިކޮމިޝަން ޗެއަރކުރާނީ  23.5.4
ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅިވަރެއްވެސް ވޯލްޑް އެންޓި ސްއޫލިއްޔަތަކީ މަމިކޮމިޝަންގެ  23.5.5

ޑޯޕިންގ ކޯޑަށް ޢަމަލު ކުރޭތޯބަލައި ޢަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅާނެ 
މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ . ފިޔަވަޅުތަކަކާއި މެދު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލަފާދިނުމެވެ

ފަރާތްތަކަށް އެންޓި ޑޯޕިންގ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކާއި ކުޅިވަރު ހިންގާ 
ކުޅިވަރުގައި އެކިފެންވަރުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް މިދާއިރާއަށް ދިނުމާއި 

ޑޯޕިން މައްސަލައެއް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަކަށް ދިމާނުވޭތޯ ހޭލުންތެރި ކުރުވައި 
  .މަސައްކަތް ކުރުމެވެ

ރާނެ އެންޓި ޑޯޕިންގް މިންގަޑުތައް ހެދުމާއި ޑޯޕިންގ ޓެސްޓްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކު 23.5.6
މަސްއޫލިއްޔަތަކުގެ ހެދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި އެކަންތައްތައް ކުރުމަކީވެސް މިކޮމިޝަންގެ 

  .ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ
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  ކަލްޗަރަލް ކޮމިޝަން 23.6
މި ފަސް މެމްބަރުންނަކީ . މެމްބަރުންނެވެ )ފަހެއް( 5މިކޮމިޝަންގައި އެކުލެވިގެންވަނީ  23.6.1

މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކްޓިވް . އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ ބައެކެވެ
  .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު އިންނަންވާނެއެވެ

އެއްދައުރަށް ވުރެގިނަ ދައުރުގައި . އަހަރެވެ )ދޭއް( 2މިކޮމިޝަންގެ ދައުރަކީ  23.6.2
  .އެއްމެމްބަރަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެ

 .މި ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެމްބަރ އެވެމިޝަން ޗެއަރކުރާނީ މިކޮ 23.6.3
ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މިކޮމިޝަންގެ  23.6.4

މަގުފަހިވާނޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމާއެކު އެކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފާ އެގްޒެކެޓިވް 
ބައިވެރިކުރެވޭނެ އަދި މިފަދަ ކުޅިވަރަކީ އެއްވެސް ގޭމްސްއެއްގައި . މެވެކޮމިޓީއަށް ދިނު

  .ކުޅިވަރެއްތޯ ބަލައި އެކަންތައް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ލަފާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިއަށް ދިނުމެވެ
 

  މީޑިއާ ކޮމިޝަން 23.7
މި ފަސް މެމްބަރުންނަކީ . މެމްބަރުންނެވެ) ފަހެއް( 5މިކޮމިޝަންގައި އެކުލެވިގެންވަނީ  23.7.1

މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކްޓިވް . ގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ ބައެކެވެއެ
 .ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު އިންނަންވާނެއެވެ

ންނަކީ ނޫސްވެރިކަން ނުވަތަ މިފަދަ ދާއިރާއަކުން މެމްބަރު) ދޭއް( 2މީގެ ތެރެއިން  23.7.2
  .ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

އެއްދައުރަށް ވުރެގިނަ ދައުރުގައި . އަހަރެވެ )ދޭއް( 2ދައުރަކީ  މިކޮމިޝަންގެ 23.7.3
  .އެއްމެމްބަރަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެ

 .މި ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެމްބަރ އެވެމިކޮމިޝަން ޗެއަރކުރާނީ  23.7.4
މިކޮމީޓިގެ މަސައްކަތްތައް ޢާންމުންނަށް އެނގޭނެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މިކޮމިޝަންގެ  23.7.5

ކޮމިޓީގެ ނިއުސްލެޓަރ ނެރުމާއި އަދި . ކަށް މީޑީއާ މެދުވެރިކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެގޮތަ
އަދި ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން 
ކޮމިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް މެމްބަރުންނަށާއި ސްޕޮންސަރުންނަށާއި އަދި ޢާންމު ފަރުދުންނަށް 

 .ދިނުމެވެ ފޯރުކޮށް
 

  ކޮމިޝަންއެތްލީޓްސް  23.8
 4މީގެ ތެރެއިން . މެމްބަރުންނެވެ) ފަހެއް( 5މިކޮމިޝަންގައި އެކުލެވިގެންވަނީ  23.8.1

އެބައެއްގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަކީ ) ހަތަރެއް(
ން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ އެތްލީޓުންގެ ތެރެއިމެމްބަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ގައުމީ 

 . މީހެކެވެއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އަނެއް މެމްބަރަކީ . އިންތިޚާބުކުރެވޭ ބައެކެވެ
އަދި . ދެ މީހުންނަށެވެމެމްބަރުން ވާންޖެހޭނީ ދެ ޖިންސުން ) ދޭއް( 2ތެރެއިން މީގެ  23.8.2

އި ބައިވެރިވެފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގަމިމީހުންނަކީ ދެ ކުޅިވަރެއް ތަމްސީލް ކުރާ އަދި 
 .ންވާނެއެވެބަޔަކަށް ވާ
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އެތްލީޓުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ އެކުޅިވަރެއްގެ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ) ހަތަރެއް( 4މި  23.8.3
) ހަތަރެއް( 4އަދި މި . ވާދަކުރާ އެތްލީޓުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ

 .އެތްލީޓުންނަކީ ތަފާތު ހަތަރު ކުޅިވަރަކުން ހޮވޭ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ
ސީގެ އެތްޅީޓް ކޮމިޝަނާއި ސަރަޙައްދީ .އޯ.ންގެ އިތުރުން އައިމެމްބަރު) ފަހެއް( 5މި  23.8.4

އަދި ކޮންޓިނެންޓަލް އެސޯސިއޭޝަން ތަކުގެ އެތްލީޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަކީ 
 .އޮފީޝިއޯ މެމްބަރުންނެވެ-މި ކޮމިޝަންގެ އެކްސް

އެއްދައުރަށް ވުރެގިނަ ދައުރުގައި . އަހަރެވެ) ދޭއް( 2މިކޮމިޝަންގެ ދައުރަކީ  23.8.5
  .އްމެމްބަރަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެއެ

 .މި ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެމްބަރ އެވެމިކޮމިޝަން ޗެއަރކުރާނީ  23.8.6
އަޑު މިދާއިރާގައި އެތްލީޓުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެމީހުންގެ މިކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  23.8.7

 .ހިކުރުންސީގެ އެތްލީޓް ކޮމިޝަނާ ގުޅުން ބަދަ.އޯ.ދެމެހެއްޓުމާއެކު އައި
  

  އިތުރު ކޮމިޝަންތައް 23.9
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެއިރަކު  23.9.1

މިގޮތުން އަލަށް . ބޭނުންވާ އިތުރު ކޮމިޝަންތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އުފެއްދިދާނެއެވެ
ށް އާންމު ޖަލްސާގައި އުފެއްދޭ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަ

  .ފޯރުކޮށްދެންވާނެއެވެ
ކޮމިޓީގެ ޙާލަތު ބިނާ ކުރާގޮތުންނާއި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޝަންތައް އުވާލައި ނުވަތަ  23.9.2

ކޮމިޝަންތަކުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް 
  . ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ރާގޮތަކުން ކޮމިޓީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޝަންތަކުގެ އެއިރެއްގެ ޙާލަތު ބިނާކު 23.9.3
ނަންބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު 

  .އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ކޮމީޝަންތަކެއް ހިނގަމުންދާނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ  23.9.4

  .ދަށުންނެވެ
  

  ޢާންމު ޖަލްސާ .24
މިއީ ކޮމިޓީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ . އާންމު ޖަލްސާއަކީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ 24.1

އާންމު ޖަލްސާއަކުން ނިންމޭ . އާންމު ޖަލްސާއަކުން ނިންމޭ ކަމަކީ އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެވެ. ފަރާތެވެ
 .އަކުން އެކަންޏެވެނިންމުމަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ އާންމު ޖަލްސާ

ވޯޓްލާ މީހުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ވާންޖެހޭނީ ) އެއީ އަހަރީ، އާދައިގެ ނުވަތަ ޚާއްސަ(ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގެ  24.2
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ހިމެނިފައިވާ ކުޅިވަރުތަކުގެ ގައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެބައެއްގެ 

މީގެ އިތުރުން ކަނޑައެޅިގެން . މްބަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެ
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއާއި ބެހޭ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެގޭ ވޯޓެއްގައި ބެލެވޭނީ ހަމައެކަނި އޮލިމްޕިކް 
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ގޭމްސްގައި ހިމެނިފައިވާ ކުޅިވަރުތަކުގެ ގައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެބައެއްގެ ބައިނަލް 
  .އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

އަދި ކޮމިޓީގެ ޕްރެޒިޑެންޓް . ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ )އެކެއް( 1އާންމު ޖަލްސާ މަދުވެގެން އަހަރަކު  24.3
ތިނެއް ( 3/2އިތުރުން މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  މީގެ. ބޭނުންވެގެން އާންމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވިދާނެއެވެ

ލިޔުމަކުން އެކަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން މެމްބަރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ) އިކުޅަ ދެބައިބަ
  . ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ

  :އާންމު ޖަލްސާއިން ބާރު ފޯރުވޭ ކަންތައްތަކަކީ 24.4
  ކޮމިޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާޙް ކުރުމާއި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ނިންމުން 24.4.1
  ކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުންއެގްޒެ 24.4.2
  ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން މެމްބަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމާއި އިންތިޚާބް ކުރުން 24.4.3
  ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 24.4.4
  ކޮމިޓީގެ އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަނު ކުރުން 24.4.5
ން އެމީހުންގެ މެމްބަރޝިޕް އެއްކޮށް ބާތިލް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކު 24.4.6

  ކުރުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ތަންފީޒް ކުރުން
  މެމްބަރުކަން ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ކުރުން 24.4.7
އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  24.4.8

 .ދަށުން ނިންމަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުން ލިބެދޭ ބާރުގެ
މެމްބަރުންނާއި އަދި އިތުރު އެއް އާންމު ޖަލްސާގެ ކޯރަމަކީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި  24.5

އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި . އާންމު ޖަލްސާގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓްލައިގެންނެވެ. މެމްބަރެވެ
ސިއްރު ވޯޓެއް ލުމަށް އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައި . މެ ގިނަ ވޯޓް ލިބޭ ކޮޅަކަށެވެބަލާނީ އެން

ފެނިއްޖެ ރިޔާސަތަށް ނަމަވެސް . އާންމު ޖަލްސާގައި ވޯޓްލާނީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެނެތްކަންކަމުގައި 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ) ދޭއްތިނެއް ބައިކުޅަ ( 3/2ނުވަތަ ޙާޟިރުވެ ތިބިމެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހިނދެއްގައި 

 .ސިއްރު ވޯޓް ލުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ
ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ދެންއަންނަ ހަފްތާގައި ޖަލްސާބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ  24.6

މިގޮތުން ގޮވާލެވޭ ޖަލްސާއެއްގެ . އަދި ތަނާއި ގަޑި ފަހުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. ކެންސަލްކުރާނީއެވެ
އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޖަލްސާއަކުން . ޖެނަމަވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެކޯރަމް ހަމަނުވެއް

  .އަސާސީ ގަވާއިދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް، އިސްލާހޭއް ނުވަތަ ބައެއް އިތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ
  .އެކިއެކި މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވާއިރު ލާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ 24.7
ވޯޓް ނުލާފަރާތްތަކާއި، ހުސްވޯޓްތަކާއި އަދި ބާތިލްވޯޓްތައް . އެއްވޯޓެވެކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ  24.8

އެހެންމެމްބަރުންނަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީގެން ވޯޓެއް . ވޯޓް ގުނުމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ
ނަމަވެސް  .ވޯޓް ލުމުގައި ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ނިންމާނީ ރިޔާސަތުންނެވެ. ނުލެވޭނެއެވެ

  .ން ހޮވާ ވޯޓެއްގައި ހަމަވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ ބުރަކަށް އަލުން ވޯޓް ލާނީއެވެމެމްބަރު
  .އާންމު ޖަލްސާއަކުން ނިންމިދާނެއެވެދިނުމަށް އާންމު ޖަލްސާގެ ބައެއްބާރުތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް  24.9

ހާ ދުވަސް ކުރިން ޖަލްސާ އޮންނަކަން ލިޔުމަކުން ހުރި ) ހަތެއް( 7ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ  24.10
މިއެންގުމުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވޭ . ނުވަތަ އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. މެމްބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

  .ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި ތަނާއި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އޮންނަން ވާނެއެވެ
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  .ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ޢާންމުޖަލްސާތައް ރާވައި ބޭއްވުމަކީ އެގްޒެކެޓިވް 24.11
ޕްރެޒިޑެންޓް ޙާޟިރު ނުވާނަމަ، ނުވަތަ . ޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޕްރެޒިޑެންޓެވެޢާންމު ޖަލްސާގެ ރި 24.12

ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް . އެކަމަށް ނުކުޅެދިގެންވާނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓެވެ
ރަލް ޙާޟިރު ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެކަމަށް ނުކުޅެދިގެންވާނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

  .މިތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް ޙާޒިރު ނުވާނަމަ، ޢާންމު ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެވެ
އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ . ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ނިމޭކަމެއް ވަގުތުން ޢަމަލުކުރެވެން ފެށޭނެއެވެ 24.13

  . ތަކަށް އެކަން ނުނިންމާނަމައެވެކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތްނަމަ، ނުވަތަ އާންމު ޖަލްސާއިން އެހެން ގޮ
 2އާންމު ޖަލްސާއެއްގެ އެޖެންޑާގައި ލިޔެފައިނުވާ ކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރެވޭނީ ޙާޟިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ  24.14

  .ބައިކުޅަ އެއްބައި އެކަން ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުން ނުވަތަ ރިޔާސަތުން އެކަމަށް ހުއްދަދިނުމުންނެވެ
މިކަން ކުރަންވާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ . ޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެއާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ލި 24.15

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޙާޟިރު ނުވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބަލަހައްޓާއި އެކަމަށް . ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ
  . ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ

  . ންވާނެއެވެއާންމު ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަ 24.16
ކުއްލިކަމެއް ދިމާވެގެން ގޮތެއްނިންމަން ޖެހޭއިރު، އާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވެން ނެތިއްޖެނަމަ، ފެކްސް  24.17

މިގޮތަށް ނެގޭ ވޯޓެއް ނުވަތަ . ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރީއާ ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓެއް ނެގިދާނެއެވެ
  .ބަރުންނަށް އިއްވަންވާނެއެވެކަމެއް ދެންއޮންނަ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ހުރިހާ މެމްނިންމޭ

އާންމު ޖަލްސާތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ގޮތެއް  24.18
 .ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ޕްރެޒިޑެންޓެވެ

. ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި 24.19
ނަމަވެސް ދެވޭނީ . މެމްބަރުންނެވެ 3މިގޮތުން ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ގިނަވެގެން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ 

  .އެއްވޯޓެވެ
  

  އަހަރީ ޖަލްސާ .25
އަހަރީ ޖަލްސާ ޖެނުއަރީ ނިމުމުގެ ކުރިން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  25.1

  .ބާއްވަންވާނެއެވެ
އަހަރީ ޖަލްސާއަކީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ . ސާއަކާއި ދިމާކޮށް ބޭއްވިދާނެއެވެއަހަރީ ޖަލްސާ ޢާންމު ޖަލް 25.2

  .ބައެކެވެ
ދުވަސް ކުރިން ޖަލްސާ އޮންނަކަން ލިޔުމަކުން ހުރިހާ ) ހަތް( 7އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ  25.3

 މިއެންގުމުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވޭ. ނުވަތަ އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. މެމްބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  .ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި ތަނާއި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އޮންނަން ވާނެއެވެ

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ކޯރަމަކީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުންނާއި އަދި އިތުރު  25.4
މުގައި އަދި ކަންކަން ނިންމު. އާންމު ޖަލްސާގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓްލައިގެންނެވެ. އެއް މެމްބަރެވެ

ސިއްރު ވޯޓެއް ލުމަށް އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައި . ބަލާނީ އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބޭ ކޮޅަކަށެވެ
ނަމަވެސް ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެ . ނެތްކަންކަމުގައި އާންމު ޖަލްސާގައި ވޯޓްލާނީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެ



ގަވާޢިދު ހިންގާސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މޯލްޑިވް       

23  ސޮފްޙާ 28 ގެ 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ) ތިނެއް ބައިކުޅަ ދޭއް( 3/2ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޙާޟިރުވެ ތިބިމެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 
 . ސިއްރު ވޯޓް ލުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ

ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ދެންއަންނަ ހަފްތާގައި ޖަލްސާބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ  25.5
 މިގޮތުން ގޮވާލެވޭ ޖަލްސާއެއްގެ. އަދި ތަނާއި ގަޑި ފަހުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. ކެންސަލްކުރާނީއެވެ

އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޖަލްސާއަކުން . ކޯރަމް ހަމަނުވެއްޖެނަމަވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ
  .އަސާސީ ގަވާއިދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް، އިސްލާހޭއް ނުވަތަ ބައެއް އިތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ

  .އެކިއެކި މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވާއިރު ލާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ 25.6
ގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓައި އަހަރީ ޚަރަދު ރިޕޯޓް އިއްވައި އަހަރީ ޖަލްސާ 25.7

  .އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
  .އަހަރީ ޖަލްސާތައް ރާވައި ބޭއްވުމަކީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެވެ 25.8
ޕްރެޒިޑެންޓް ޙާޟިރު ނުވާނަމަ، ނުވަތަ . ހައްޓާނީ ޕްރެޒިޑެންޓެވެއަހަރީ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަ 25.9

ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް . އެކަމަށް ނުކުޅެދިގެންވާނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓެވެ
ޙާޟިރު ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެކަމަށް ނުކުޅެދިގެންވާނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

  .ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެއަހަރީ މިތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް ޙާޒިރު ނުވާނަމަ،  .އެވެ
 2އަހަރީ ޖަލްސާއެއްގެ އެޖެންޑާގައި ލިޔެފައިނުވާ ކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރެވޭނީ ޙާޟިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ  25.10

  .ކަމަށް ހުއްދަދިނުމުންނެވެބައިކުޅަ އެއްބައި އެކަން ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުުން ނުވަތަ ރިޔާސަތުން އެ
މިކަން ކުރަންވާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ . އަހަރީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 25.11

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޙާޟިރު ނުވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބަލަހައްޓާއި އެކަމަށް . ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ
  . ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ

  . ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ އަހަރީ 25.12
އަހަރީ ޖަލްސާތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ގޮތެއް  25.13

 .ނިންމާނީ ރިޔާސަތުންނެވެ
. ރޝިޕް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެއަހަރީ ޖަލްސާގައި ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މެމްބަ 25.14

ނަމަވެސް ދެވޭނީ . މެމްބަރުންނެވެ 3މިގޮތުން ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ގިނަވެގެން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ 
 .އެއްވޯޓެވެ

  
  އާންމު ޖަލްސާ އާދަޔާ ޚިލާފް  .26

ޅަ އެއްބައި އާދަޔާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކަށް ނުވަތަ ވޯޓް ދެވޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކު 26.1
 .ޚިލާފް އާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ގޮވާލާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ

ޖަލްސާ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ) ސާދަ( 14މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ  26.2
ދުވަސް ކުރިން ހުރިހާ ) ތިނެއް( 3ޑާ، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ބާއްވާ ތަނާއި ގަޑިއާއި ތާރީޚާއި އެޖެން

 .މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ
  

  .ވަނަ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 25އަދި  24މިގޮތުން ބޭއްވޭ ޖަލްސާތަކުގައި މި ގަވާއިދު 
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  ބަސް .27
އެއްމައްސަލައެއްގައި . ސިބަހެވެކޮމިޓީގެ އެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭ 27.1

  .ބަހުން އޮންނަގޮތަށެވެއިނގިރޭސި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ނުވަތަ މާނަކުރުން ތަފާތުވެއްޖެނަމަ، ބުރަވެވޭނީ 
  

  ރާއްޖޭގެ އެސޯސިއޭޝަންތައް ޤަބޫލްކުރުން .28
ން ކޮމިޓީއިން ޤަބޫލްކޮށް އަދި މެމްބަރުކަން ދެވޭނީ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއި 28.1

ސީ ޤަބޫލްކުރާ އެބައެއްގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ގުޅިފައިވާ އަދި ހުރިހާ ގޮތަކުން .އޯ.އައި
އެބައެއްގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެބައެއްގެ ގަވާއިދުތަށް އޮލިމްޕިކް ޗާރޓަރާއި 

ން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވަކި ކުޅިވަރެއް ހިންގާ ޚިލާފްނުވާގޮތަށް ހެދިފައިވާ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއި
އަދި . ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމާއެކު ގަވާއިދުން އެކުޅިވަރެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ބަޔަކަށެވެ

ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގް ކޯޑް ޤަބޫލްކޮށް އެއަށް ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދާއި މިފަދަ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން 
އަދި މިފަދަ އެސޯސިއޭޝަންތަކަކީ އެބައެއްގެ އަމިއްލަޒާތުގައި  .ރަންވާނެއެވެޢަމަލުވެސް ކު

  .އެއްވެސްބައެއްގެ ނުފޫޒްގެ ދަށުން ހިނގާ ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ
  

  މެމްބަރޝިޕްދެވޭ އެސޯސިއޭޝަނަތައް ޢަމްލުކުރަންވީ ގޮތް .29
ޚިލާފްނުވާގޮތަށް އިދުތަކާއި އެބައެއްގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ގަވާޙާއި އޮލިމްޕިކް ރޫ 29.1

  ނިސްބަތްވާ ކުޅިވަރެއްގެ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ތަންފީޒްކޮށް ހިންގުން އެއެސޯސިއޭޝަނަކަށް
  ނިސްބަތްވާ ކުޅިވަރެއް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުންއެއެސޯސިއޭޝަނަކަށް  29.2
ންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް މިކޮމިޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަ 29.3

  އެހީތެރިވެދިނުން
ނިސްބަތްވާ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެއެސޯސިއޭޝަނަކަށް  29.4

  ޓެކްނިކަލް އެހީއާއި އެހެނިހެން އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން
  ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑަރިޓީ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް 29.5
ކޮމިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އަސާސީ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާއި އިސްލާޙްތަށް ގަވާޢިދުން  29.6

  ހުށަހެޅުން
  

  ކޮމިޓީގެ ފައިސާ އާއި މުދާ .30
  ކޮމިޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް 30.1

ޓަކައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކޮމިޓީ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް 30.1.1
އަދި މިފަދައިން ހޯދޭ . ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ފައިސާ ނަގާނެ ފަރާތްތަކާއި ނަގާނެ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކެޓިވް 
   .ކޮމިޓީއިންނެވެ

ކޮށް ނުވަތަ ސކިއުރިޓީއެއް ބާއްވައިގެން ފައިސާ ލޯނު ނެގުމުގައި އެއްޗެއް ރަހުނު 30.1.2
ކޮމިޓީގައި ހުރި އެސެޓެއް އަދި އެހެނިހެން އެއްޗެއް، އެނަގާ ލޯނެއްގެ . ނެގިދާނެއެވެ
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މިގޮތަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި . ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ
  .އެކަން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ލޯނެއް ނެގުމުގެ ކުރިން ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން

ކޮމިޓީގެ މިލްކްގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް ނުވަތަ  30.1.3
މާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ޢާންމު 

  .ޖަލްސާއަކުން އެކަން ފާސް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
ސް އަމިއްލަ މުދަލެއް ރަހުނު ކުރުމުގެ ބާރު އަދި ލޯނު އަނބުރާ މެމްބަރެއްގެ އެއްވެ 30.1.4

ދެއްކުމުގައި މެމްބަރެއްގެ މުދަލެއް ނެގުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ޢާންމު 
  .ޖަލްސާއަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ

ނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ސްޕޮންސަރުންނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން 30.1.5
އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާ އާއި އިންޓަރ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނާއި 

ދަށުަގައިވާ އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި މިދެޖަމްޢިއްޔާގެ 
  .ލިބޭ ފައިސާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ

  
  އްތަކާއި ބެހޭ އެކައުންޓްސް ބެލެހެއްޓުންކޮމިޓީގެ މާލީ ކަންތަ .31

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ ބޭންކެއްގައި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވިފައި  31.1
ނަމުގައި ދޫކުރާ ޗެކްތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ އަދި . އޮންނަންވާނެއެވެ

  . ޓަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށާއި ޚަޒާންދާރަށެވެޕްރެޒިޑެންޓަށާއި ވައިސް ޕްރެޒިޑެން
ކޮމިޓީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާފަރާތްތަކާއި ކޮމިޓީގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  31.2

މުސާރައާއި އެހެނިހެން އުޖޫރަތަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް 
  .ންވެއެވެކޮމިޓީއަށް ލިބިގެ

  
  ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ހިސާބު .32

އަދި މާލީ އަހަރު . ވަނަ ދުވަހުއެވެ 1ކޮމިޓީގެ މާލީ އަހަރު ފެށޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  32.1
  .ވަނަ ދުވަހުއެވެ 31ނިމޭނީ އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 

ތައް ތައްޔާރު ކޮމިޓީއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާބު 32.2
ކޮމިޓީއަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މިގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރެވޭ އަހަރީ ހިސާބުގައި . ކުރަންވާނެއެވެ

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި 
ނެގިފައިވާ ލޯނުތަކާއި ބެހޭ މަޢޫލޫމާތު އެގެން  މިންވަރާއި، މުދަލާއިއާމްދަނީ އަދި ދަރަނި ޚަރަދުވި 

  .އޮންނަންވާނެއެވެ
ކޮމިޓީގެ ހިސާބުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން  32.3

 އަހަރުގެ 5އެދުމުން އެމެމްބަރުންނަށް ބެލޭގޮތަށް، އެހިސާބެއް ތައްޔާރުކުރާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން 
  .މުއްދަތަކަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް އިންޑިޕެންޑަންޓް އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިރެއް ލައްވައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު  32.4
  .ކުރުވަން ވާނެއެވެ

  .ކޮމިޓީގެ ހިސާބުތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރަން ވާނެއެވެ 32.5
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ފައިސާއަކީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން  ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީއާއި މުދަލާއި 32.6
އަދި މިބަޔާން ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީގެ . އަދި މުޢައްސިސުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ

  .އްޗަށް މިލްކްވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ލިބިގެން ނުވެއެވެފައިސާއާއި މުދަލުގެ މަ
  

  ޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްކޮމި .33
އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކުރީއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  33.1

  .އަހަރީ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
އަހަރީ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި އެއަހަރު ކޮމިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި  33.2

  .ވެފައިވާ ޖަލްސާތަކާއި ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެން ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިގެންވާންވާނެއެވެބައިވެރި
  

  މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން .34
ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ  ޕްރެޒިޑެންޓްދޭނީ މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން  34.1

 . އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ މެމްބަރަކީ. މެމްބަރެކެވެ
ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާއަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ  34.2

މިގޮތުން ދެވޭ . މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެއެވެޙާލަތު ބިނާކުރާގޮތަކުން މެމްބަރަކަށްވެސް 
ޢުލޫމާތެއްވާނަމަ، ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަހަލަ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއްގައި ނުބައި މަ

ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް އެހެންވެސް ކަމެއް 
ޒިންމާއެއް މިފަދަ ޢަމަލަކުން ދިމާވާކަމަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޓީއިން . ޖެހޭނީ މަޢުލޫމާތު ދިންފަރާތެވެ

އަދި މިފަދަ ކަމަކުން ކޮމިޓީއަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ، އެކަމާ މެދު ގަވާއިދުން  .ނުވާނެއެވެ
 .އެމެމްބަރަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

  
  ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކުރުން މަނާކަންތައްތައް .35

އެއްވެސް ފައިސާއެއް  އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ދަރަންޏެއްދެއްކުމަށް ކޮމިޓީގެ 35.1
 .ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި، ކޮމިޓިގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި  35.2
 . ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލޮޓަރީއެއް ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ

އަދި ކޮމިޓީގެ . އްގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެކޮމިޓީ އެއްވެސް ޙާލަތެ 35.3
 . ތަންތަން ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ކޮމިޓީގެ އަސާސީ އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރާއި އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން  35.4
 . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެކަމެއް  ދަޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފްވާ ފަ

މިފަދަ . ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤަބޫލްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 35.5
އެ މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރޝިޕް ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް ، ކަމެއް ކުރިކަމަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ

އަދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް . ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 .ލިބިގެންވެއެވެ
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ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ފިޔަވައި، ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު  35.6
ނަމަވެސް . ގެން ނުވާނެއެވެއެމީހުންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އުޖޫރައެއް ނަގައި
  .ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު ލިބިދޭންވާނެއެވެ

  
  މިގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުން .36

އަދި އަބަދުވެސް ޗާޓަރަށް . ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު އަބަދުވެސް އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރާއި އެއްގޮތްވާންވާނެއެވެ 36.1
އަބަދުވެސް ބަލައި  މާނަކުރުމުގައި ތަފާތެއްވާނަމަ، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަދި. ރިޢާޔަށް ކުރަންވާނެއެވެ

 .ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރުގައި ވާގޮތަށެވެ
 . ސީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އޯ.ކޮމިޓީގެ ގާވާއިދަށް ގެނެވޭ ހުރިހާ ބަދަލެއްވެސް އައި 36.2
ގަވާއިދަށް  .ގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން އެކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެމިގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނެވޭނީ ކޮމިޓީ 36.3

ދުވަސް ކުރިން ) ދިހައެއް( 10ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙް ލިޔުމަކުން މިފަދަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ 
 . މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

. ވާނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށެވެގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަން 36.4
ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރުމަށް މިފަދަ އިސްލާޙެއް ގެނެވޭނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން އެކަން 

 .ކުރުމަށް ފާސްވާނަމައެވެ
އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރަށް ނުވަތަ އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާގެ ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ވާޑާ ކޯޑަށް ނުވަތަ  36.5

ން މެމްބަރޝިޕް ނަގާފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކާއި ކޮމިޓީއި
މިގޮތަށް ގެނެވޭ  .މާއްދާއަށް ޢަމަލު ނުކުރާނެއެވެ 36.3ގުޅިގެން ގެނެވޭ ބަދަލަކަށް މިގަވާއިދު 

  .އިސްލާޙްތައް ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި އިއްވަންވާނެއެވެ
  . ކުރަންވާނެއެވެޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ގަވާޢިދަށް ގެނެވާ ބަދަލުތައް ތަންފީޒް  36.6
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިތުރު ގަވާއިދުތަށް މިގަވާއިދާއި  36.7

  .ބިގެންވެއެވެޚިލާފް ނުވާގޮތެއްގެ މަތިން ހެދުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލި
  
  

  މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން .37
ކޮމިޓީގެ . ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ މިކޮމިޓީގެ އާބިޓްރޭޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ 37.1

އާބިޓްރޭޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ނިންމާ ކަމަކާމެދު އެޕީލްކުރުމަށް ސްވިޒަލަންޑްގެ ލޮޒޭންގައި 
ރިލޭޓަޑް -ކޯޑް އޮފް ސްޕޯޓްމިގޮތުން . ން އޮފް ސްޕޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެހުންނަ ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަ
މިކޯޓަށް މައްސަލަ . މިކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެވެއާބިޓްރޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް 

 21ބޭތާ ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭ މުހުލަތަކީ އެކަމަކާއި ގުޅިފައިވާ މެމްބަރަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުން ލި
 . ދުވަސް ވުމުގެ ކުރިންނެވެ) އެކާވިސް(

އާބިޓްރޭޝަން ކޮމިޝަންގެ ބާރާއި، އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި، ހިންގުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި  37.2
 .ބެހޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާރުލިބިދޭ ގޮތަށް އިތުރު ގަވާއިދު ހަދާނީއެވެ

  
  



ގަވާޢިދު ހިންގާސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މޯލްޑިވް       
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  ކޮމިޓީ އުވާލުން .38
ޓީ އުވާލުމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން އެ ކޮމިޓީ އުވާލެވޭނީ ކޮމި 38.1

މިގޮތުން އާންމު ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރާއިރު ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު  .ޤަރާރަށް ތާއިދު ކޮށްފިނަމައެވެ
  .ގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބެންވާނެއެވެ) ތިންބައިކުޅަ ދެބައި( 3/2ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ( 2003/1ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީ އުވާލުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  38.2
ވަނަ  34- 39އާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  31ގެ ) ބެހޭ ޤާނޫނު

  .ވާނެއެވެމާއްދާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޢަމަލު ކުރަން
ކޮމިޓީ އުވާލެވޭ ޙާލަތެއްގައި، ކޮމިޓީގެ ދަރަނިތަކާއި ޒިންމާތަށް އަދާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ މިލްކްގައި  38.3

އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ، އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ މިލްކްވެރިކަން ލިބޭނީ 
ޚައިރާތު ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ  ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން އެތަކެތި ދިނުމަށް ނިންމާ

 .ފަރާތަކަށެވެ
 7ކޮމިޓީ އުވާލަން ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ކަނޑައެޅޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާއަށް އެގޮތަށް ނިންމާތާ  38.4

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ) ހަތެއް(
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