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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

އޭޝިއަން ގޭމްސް  އަދި ސައުތު 2016ލް އި ރޭންކިންގ ޓްރެ  ފެތުމުގެ، ޤައުމ  
  ޔަލް ރަސްކޮޑް ޓް 

 

 ތަޢާރަފް  (1

މިއ  މިއެސޯސިއޭޝަން މެދުވެރިވެގެން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ާބއްވާ މުބާރާތްތަކަށް ތަމްރ ންކުާރ ފެތުންތެރިން  (1.1
ވަނަ  6102ށާއި ފެތުންތެރިން ހޮވުމަވަނައަހަރަށް  2016ތަމްރ ންކުރުމަށް ހިންގާ ޤައުމ  ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް 

ތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވަން އެކުލަވާލާ އަހަރު ފެބުރުއަރ  މަހު އިންޑިޔާގައި އޮންނަ ސައު
އާއިބެހޭ  ރެއިލްޤަވާޢިދާއި އެޓްރާނެ ޢަމަލުކު ރެއިލްގައި ރޭންކިންގ ޓްބާއްވާ  ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން

 މަޢުލޫމާތެވެ.
ނިއަރ ސްކޮޑާއި ޖޫނިއަރ ސ ލްގައި ވާދަކޮށް އެންމެ މަތިން ނަތ ޖާ ހޯދާ ފެތުންތެިރންނަށް ޤައުމ  މިޓްރަޔަ (1.1

ފުރުޞަތު ލިބޭނ  މިއެސޯސިއޭޝަނާ  ތަކުންނެއެވެ. ޤައުމ  ފެތުމުގެ ސްކޮޑުސްކޮޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭ
ސޮއިކޮށް، ޤަވާޢިދުން  ވާ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެ، އެއެއްބަސްވުމުގައިފެތުންތެރިްނނާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި

 ހާޒިރުވެވޭ، ައޚުލާޤ  ގޮތުން ރަނގަޅު، ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައިހުރި ފެތުންތެރިންނަށެވެ. ފަރިތަކުރުންތަކަށް
ވަނަައހަރު ފެބުރުއަރ މަހު  6102މި ޓްރައިލްގެ ނަތ ޖާއަްށ ބަލަިއ އިތުރު ޓައިމް ޓްރެއިލްއެއް ނުޖަހައި،  (1.1

އިންޑިޔާގައި އޮންނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވަން އެކުލަވާލާ ސްކޮޑް އެކުލަވާލަން 
 ފެތުންތެރިން ނެޭގނެއެވެ. 

 ށް ފެތުންތެރިން ނަގާނެ ުއޞޫލު މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކޮްށފައި ވާނެއެވެ. ނިއަރ ސްކޮޑަޤައުމ  ސ ނިއަރ އަދި ޖޫ (1.1
ށް ފެތުންތެރިން ހޮވާނެ ގޮތާ ޓްރެއިލްގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ސައުތު ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ސްކޮޑަ (1.1

 ރޭންކިންގ ޓްރެއިލްގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަާޔން ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.  6102އޭޝިއަންގޭމްސް 
 

 ޓްރަޔަލްގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު  (1

ވަނައަހަރުގެ ޤައުމ  ސްކޮޑްތަކަށް  2016މޯލްޑިވްސްގެ  މިއ  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރަޔަލް: (1.1
 ރޭްނކިންގ ޓްރަޔަލްއެވެ. ފެތުންތެރިން ހޮވުަމށް ބޭއްވޭ

 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓްރަޔަލް ރާވައިހިންގާފަރާތް:  (1.1
ރު މަދުވެގެން މި ޓްރަޔަލް ބޭއްވޭނ  ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއި  ޓްރަޔަލް ބޭއްވުން: (1.1

ފެތުްނތެރިން ބަިއވެރިވެފައިވާނަމައެވެ. މިޢަދަދަްށ ފެތުންތެރިްނ  3ފެތުްނތެރިންނާއި ފިރިހެން  3އަންހެން 
 ނެވެ.ންިނންމާނ  މިއެސޯސިއޭޝަނު ބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ ގޮތެއް
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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

 ޓްރަޔަލް ބާއްވާ ތާރ ޚާއި ތަން: 

 ތާރ ޚް:  (1.1

 ސެސްޝަނަކަށެވެ. 6ރޭންކިން ޓްރައިލް އޮންނާނ   (1.1.1

 ވާ ހޯމަ ދުވަސް 6102ޑިސެމްބަރު  07ފުރަތަމަ ސެޝަން:  (1.1.1

 ދުވަސް އަންގާރަ ވާ  6102ޑިސެމްބަރު  10ދެވަނަ ސެޝަން:  (1.1.1

 

 ތަން: ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  (1.1

 މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  (1.1.1
 ބޯ، ސްރ ލަންކާ މްރެއިންބޯ އެކުއަޓިކްސް، ކޮލަ (1.1.1
 ނުވަތަ، މިއެސޯސިއޭޝަނުން ޓްަރޔަލް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ އިތުރު ތަނެއްގައި (1.1.1

 

 ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުން  (1

 ތިރ ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް މިޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. (1.1
 ދިވެހި ތައްޔިތަކަށްވުން. (1.1.1
 އި ނުވުން.ޝަރުއ  ބަންދެއްގައި ހުރިމ ހެއްކަމުގަ (1.1.1
 މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކަށްވުން. (1.1.1
 ފެތުމުގެ ތަމްރ ންތަކަށާއި ފަރިތަުކރުންތަކަށް ޤަވާޢިދުން ާހޟިރުވެވޭނެ މ ހަކަށްވުން. (1.1.1
 މި އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކޮލިފައި ޓައިމިންގ މިންގަނޑުަތކަށް ފެތޭ މ ހަކަށްވުން. (1.1.1
ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤްވާމ  ޖަމުޢިއްޔާއެއްެގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނުވަތަ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤައުމ   (1.1.3

 ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި މ ހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ވަކިކޮށްފައިވާ  ކުންސްކޮޑަވަނަ ައހަރުގެ ޤައުމ   6102 ،ހާޒިރ އަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން (1.1.3

 ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ނުހައްދާ ފެތުްނތެރިން ތިބިނަަމ، މިޓްރައިލްގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެިރންގެ  (1.1

ޤަވާޢިދުން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ ވެ އަހަރ  ފ  )ޗަންދާ( ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. 
އަހަރ  ފ ގެ ގޮތުގައި  މެމްބަރޝިޕް ނުހައްދައި، އަހަރ  ފ  ނުދައްކައި މި ޓްރައިލްގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ދައްކަންޖޭ ފައިސާގެ ތަފްޞ ލް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.
 )އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާ  011.11އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ފެތުންތެރިން އަހަރުދުވަހަށް:  00އުމުރުން  (1.1.1
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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

 )ފަންސާސް( ރުފިޔާ 21.11ަހށް އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ފެތުންތެރިން އަހަރުދުވަ 00އުމުރުން  (1.1.1
އަހަރުގެ ފެތުމުގެ ޤައުމ  ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ފެުތންތެރިން، ެއ  ވަނަ 6102 (1.1

ވަނަ އަހަރުގެ  6102، ފެތުންތެރިއަކާއި، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން
 .މެންބަރޝިޕް ފ  މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ކުރިއަށް ދާނެގޮތް: ތައް ސެޝަން ރޭންކިން ޓްރަޔަލްގެ  (1

 ސެޝަނެވެ. 6މި ރޭންކިން ޓްރަޔަލްގައި ހިމެނެނެނ   (1.1
 ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި އޮންނާނ  ޤައުމ  ސ ނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމެވެ.  (1.1
 ދެވަނަ ސެޝަންގައި އޮންނާނ  ޤައުމ  ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމެވެ.   (1.1

 

 ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓުތައް  -2

. މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ 011 ގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިޔަކުވެސް އިލް ޓްރެ ޤައުމ  ސ ނިއަރ ސްކޮޑު  -
)އެފެތުންތެރިއަކު  އިވެންޓެއް ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ. 0ކޮންމެވެސް މަދުވެގެން މ ގެއިތުރުން ތިރ ގައިވާ އިވެންޓްތަކުގެތެރެއިން 

 ބޭނުންނަމަ ހުރިހާ އިެވންޓެއްވެސް ޖެހުމަކަށް މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.( 

މ. ފްރ ސްޓައިލް، އަދި  011މ. ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް،  011މ. ބެކްސްޓްރޯކް،  011މ. ބަޓަފްލައި ސްޓްރޯކް،  011
  މ. އިންޑިވިޖުއަލް މިޑްލޭ އެވެ. 200

ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ.  މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް 611ވާދަކުރާ ކޮންމެ ެފތުންތެިރޔަކުވެސް  ޓްރެިއލްގައިޤައުމ  ޖޫނިއަރ ސްކޮޑު  -
)އެފެތުްނތެރިއަކު  އިވެންޓް ޖަަހން ޖެޭހނެއެވެ. 0މ ގެ އިތުރުން ކޮންމެ ފެުތންތެރިައކުވެސް ތިރ ގައިވާ އިވެންޓްތަކުެގތެރެއިން 
 ބޭނުންނަމަ ހުރިހާ އިެވންޓެއްވެސް ޖެހުމަކަށް މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.( 

 011މ. ފްރ ސްޓައިލް، އަދި  21މ. ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް،  21މ. ބެކްސްޓްރޯކް،  21މ. ބަޓަފްލައި ސްޓްރޯކް،  21

  މ. އިންޑިވިޖުއަލް މިޑްލޭ އެވެ.
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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

 

 ޓްރެއިލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކޮލިފައިންގ ޓައިމިންގ ތައް ޤައުމ  ސ ނިއަރ ސްކޮޑް  -1.0

 އަންހެން ފެތުންތެރިން         ފިރިހެން ފެތުންތެރިން   

 ވަގުތު  އިވެންޓުތައް   ވަގުތު  އިވެންޓުތައް 
 7:30.00 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް  011  6:30.00 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް   011

 2:20.00 މ ޓަރު ބަޓަފްލައި  011  1:35.00 މ ޓަރު ބަޓަފްލައި  011

 2:10.00 މ ޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް  011  1:40.00 މ ޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް  011

 2:15.00 މ ޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް  011  1:45.00 މ ޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް  011

 1:40.00 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް  011  1:30.00 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް  011

 0:11.11 މ. އިންޑިވިޖުއަލް މިޑްލޭ  200  3:11.11 މ. އިންޑިވިޖުއަލް މިޑްލޭ  200

 

 ޓްރެއިލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކޮލިފައިންގ ޓައިމިންގ ތައް ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް  -1.6

 އަންހެން ފެތުންތެރިން         ފިރިހެން ފެތުންތެރިން    

 ވަގުތު  އިވެންޓުތައް   ވަގުތު  އިވެންޓުތައް 
 3:01:110 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް  611  3:11:110 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް   611

 11:22:11 މ ޓަރު ބަޓަފްލައި  21  11:02:11 މ ޓަރު ބަޓަފްލައި  21

 11:22:11 މ ޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް  21  11:02:11 މ ޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް  21

 00:00:01 މ ޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް  21  50:00:00 މ ޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް  21

 11:21:11 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް  21  11:01:11 މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލް  21

 0:21:110 މ. އިންޑިވިޖުއަލް މިޑްލޭ  011  0:01:110 މ. އިންޑިވިޖުއަލް މިޑްލޭ  011

 

 ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓުތައް ކުރިޔަށްދާނެގޮތް  -8

 ތަރުތ ބުންނެވެ.  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓުތައް ކުރިޔަށްދާނ   -
އެކި އެކި އިވެންޓުތަކަށް ފެުތންތެރިން އަތުރާނ  ފެުތންތެރިްނގެ އެންޓްރ  ޓައިމް އަށް ބަލަިއގެންނެވެ. އަދި ހ ޓްތަކަްށ  -

 ޔާ "ފ ނާ" ގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ފެތުންތެރިން އަތުރާނ  ބައިނަލް އަޤުވާމ  ޖަމްޢިއް
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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

 

 ޤައުމ  ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުން  (1

 ޤައުމ  ސ ނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ ޓްރައިލް ބާއްވާނ  އެކުއެކ ގައެވެ. ފެތުމުގެ  (1.1
ފެތުމުގެ ޤައުމ  ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ކަނޑައަޅާނ  ސ ނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  (1.1

ސ ނިއަރ ސްކޮޑަށް ނުހޮވޭ ފެތުްނތެރިންގެ ތެރެއިން ޫޖނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެިރން ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 
  އުޞޫލަށް ފެތޭ ފެުތންތެރިންގެ ެތރެއިންނެވެ.

 އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަނޑައަޅާނ ޤައުމ  ސ ނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްއަށް ފެތުންތެރިން ފެތުމުގެ  (1.1
 އުޞޫލުގެމަތިން، މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

 

 ސްކޮޑައް ފެތުންތެރިން ނެގޭނެ މިންގަނޑު  -03
އިވެންޓުތައް ފުރިހަަމ ވަނަ ޕޮއިންޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ކޮންމެ ފެތުްނތެރިޔަކުވެސް  1މިޤަވައިދުގެ  )ހ( 

 އިތުރު ސްޓްރޯކުތައް ޖެހުމުގެ އިހުތިޔާރު ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ނޯޓް:ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 
ށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން ިމއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮލިފައިންގ ކޮޑަޖޫނިއަރ ސްޤައުމ  ސ ނިއަރ އަދި  )ށ( 

 ޓައިމްއަށް ފެތޭ ހުރިހާ ފެުތންތެިރންނަށް އެފެުތންތެރިއަކު ކޮލިފައިާވ ސްކޮޑުން ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

 ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ނެގުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު:  ސ ނިއަރ
 011  ްއަށް ކޮލިފައި ވާންޖެހޭނެ. މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލ 
  ާއިވެންޓުން ކޮލިފައިުވން. މ ޓަރު  011އެފެތުންތެރިއަކު އިޚްތިޔާރުކުރ 

 

 ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ނެގުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު: 
 611  ްއަށް ކޮލިފައިވުން. މ ޓަރު ފްރ ސްޓައިލ 
  ާމ ޓަރުގެ އިވެންޓުން ކޮލިފައިުވން.  21އެފެތުންތެރިޔަކު އިޚްތިޔާރުކުރ 
 

 ގެންދާނެ ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރުން  ޤައުމ  ފެތުމުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސ ނިއަރ ސްކޮޑްތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް  (3

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލު  62ނޮވްމެބަރު  6102މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ން ނިންމައި  (3.1

 "ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ޤަވާޢިދު"ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ 

އަހަރު  00ގައި ބަޔާންކުރާ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާނ  ފެތުންތެރިޔާއެވެ. ޢުމުރުން 
ފަރިތަުކރުންތައް ގެންދާނެ ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރާނެ ގޮތް ނިންމާނ  އެފެތުންތެރިއެއްެގ ނުފުރޭ ފެތުންތެރިންގެ 

  ބެލެނިވެރިޔާ އާއި ފެތުންތެރިޔާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެންނެވެ.
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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

)ހ( ޤައުމ  ހެޑް ކޯޗުގެ ބެލުމުގެދަށުން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ޤައުމ  ސ ނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑުގެ   (3.1
ފެތުންތެރިްނނަށް ތަމްރ ނު ދިނުަމށް ހިންގާ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ަބއިވެރިވާ ފެތުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ތަމްރ ނު 

 ފުރިހަމަ ކުރުން. 
ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ތެެރއިން ވާދަވެރި ، ޖިސްޓްރ ވެ އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުލަބްއެސޯސިއޭޝަންގައި ރަ)ށ( 

 ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރަމުންދާ ކޯޗުން ހިމެނޭ ކުލަބްތަކުން ތަމްރ ނު ފުރިހަމަކުރުން. 

ތުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަުޢލ މު ޙާޞިލްކުރާ ނުވަތަ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ދިވެހި ރައްޔި)ނ( 
އެސޯސިއޭޝަން ޤަބޫލު ކުރާ ކުލަބެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތަމްރ ުނ  ،އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ

 ހެދުން. 

ޤައުމ  ފެތުމުގެ ސ ނިއަރ ސްކޮޑުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް އަދި ަޤއުމ  ޖޫނިއަރ * 

ގޮތުންކުރެ ކޮންމެ ގޮތެއް އިްޚތިޔާރުކޮށްގެން  3މަތ ގައިވާ  ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސްސްކޮޑުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 
"ޤައުމ  ފެތުމުގެ ސްކޮޑުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޢާއްމު  ތަމްރ ނު ހެދިނަމަވެސް

އުމ  ފެތުމުގެ ސްކޮޑުގެ ފެތުންތެރިން "ޤަ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށާއި،  އުޞޫލު"
އެޤަވާޢިާދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަން ާވނެއެވެ.   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާއްމު ޤަވާޢިދު"

ވަޅު ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފެުތންތެރިްނގެ މައްސަލަ ބަލައި ޤަާވޢިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް އަޅަްނެެޖެހޭ ފިޔަ
 އެސޯސިއޭޝަނުން އަޅާނެއެވެ. 

 

 ރާއްޖެ ތަމްޞ ލްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުން. (3

މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުދިންހޮވުމަށް އިސްކަންދެވޭނ  ސ ނިއަރ ސްކޮޑުގެ  ބޭއްވޭރާއްޖޭން ބޭރުގައި  (3.1
ފެތުންތެރިްނނަށެވެ. ސ ނިއަރ ސްކޮޑުން ފެތުންތެރިން ހޮވުމަްށފަހު ބާކ  ހުރި ޖާގަތަަކށް ޖޫިނއަރ ސްކޮޑްގެ 

 ފެތުންތެރިްނނަށް ފުރުޞަތު ދެޭވނެއެވެ.
ނުވަަތ  52މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި % 3ތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޭވތުވެދިޔަ ނަމަވެސް، ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެ (3.1

އެއަށްވުރެ މަތިން އެޓަންޑަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ފެތުްނތެރިންަންށ ރާއްޖެ ތަމްޞ ލްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
 ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. ބާއްވާ ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަަކށް ެފތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަިއލްތަކުގައި

އަށްވުރެ ދަށްފެތުންތެރިންނަށް ރާއްޖެ  01ސ ނިއަރ ސްކޮޑްގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ހާޒިރ  % (3.1
ތަމްޞ ލްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރައިލްތަކުގައި 

 މުގެ ފުރުޞަތުދެވޭނ  މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ އިން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތ ންނެވެ.ވާދަކުރު
މަޤްބޫލް އުޒުރެއްނެތި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކަށް ފެުތންތެރިން ޮހވުމަށް ބާއްވާ  (3.1

އްޖެކަމުގައި ވަނ ނަމަ، އެ ފެތުންތެރިއަކު ޤައުމ  ނުވެ ރިލެއްގައި ފެތުންތެރިއަކު ބައިވެޓްރައިލްތަކުގެތެރެއިން ޓްރެއި
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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

ސްކޮޑުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި، އެންމެ އަވަހަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ާބއްވާ ފެތުމުގެ 
 މުބާރާތުގައި އެފެތުންތެރިޔަކަށް ަބއިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ންމު ޤަވާޢިދާއި ޓްރަޔަލްގެ ރެފްރ ންނާއި އޮފިޝަލުން ޓްރަޔަލް ހިންގާ އާ  (8

މި ޓްރަޔަލް ހިންގަމުންދާނ  'ފ ނާ' އިން ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދުތަކާއި، މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާއި  (8.1
 ކޮށްގެނެެވ. އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ޮގތަށް، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބެންހުރި ެއންމެ ފުރިހަމަ ވަސ ލަތްތައް ބޭުނން

މިޓްރަޔަލްގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެއިން ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސ  )ވާޑާ( ގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް  (8.1
 ޕްރޮފޯރމަންސް އެންހާންސިން ޑްރަގެއް ނުވަތަ ޓެކްނިކެއް ބޭނުކުުރމަކ  މަނާކަމެކެވެ.

ސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފެތުންެތރިން ނުވަތަ މިޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން މިއެ (8.1
ދުމަކ  މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ އްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފެތުންތެރިންގެ ޑޯޕިންގ ޓެސްޓްހެލްމިޓްރަޔަ
 ކަމެކެވެ.

ސްވިމިންގ މާބޮޑަށް ތުިނފޮތިްނ ފަހައި، ެތމުމުން ގައި އެނގޭކަހަަލ އަލިުކލަ ކުލައިގެ ުތނިފޮތުްނ ފަހާފަިއވާ  (8.1
 ސޫޓް، ޓައިޓް ނުވަތަ އެފަތަ ފޭާރމެއްލައިގެން މިޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

 މިޓްރަޔަލްގެ ރެފްރ ންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޭބނ  މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ. (8.1

 

 ޓްރަޔަލްގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އާންމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ޚިލާފުވުން.

 މި ޓްރަޔަލްގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އާންމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޚާއި ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ފެުތްނތެރިޔަކާއިމެދު ތިރ ގައިވާ 
 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިމެދު އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކު ޓްރަޔަލްގެ ރެފްރ  ނުވަތަ އޮފިޝަލުންނާިއ ހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތްކޮށް އޮފިޝަލަކާ (8.3
އަދަބާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ސާބިތިވެއްޖެނަމަ އެއްޢަމަލެއްގެ ބޮޑު ކުޑަމިނަށްބަލައި، ފެތުންތެރިޔާ ޓްރަޔަލްއިން 
ވަކިކުރުމުގެ ނުވަތަ ބައެއް އިެވންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ޓްރަޔަލްގެ ރެފްރ އަށް 

އިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެެފތުންތެރިޔަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ފުރިހަަމ ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ
 އިޚްތިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު ޓްރަޔަލް ހިނގަމުންދާ ސަރަޚައްދުގައި އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް  (8.3
އެއް ނުވަތަ އޮިފޝަެލއްގެ ނުވަތަ ގައި ވާދަކުރާ އެހެން ފެތުންތެރިޔަލްޢަމަލުކުރަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ްޓރަ

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މުއައްޒަފެއް ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުެގ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ުހރި ބޭފުޅުއްގެ 
ކޮށް، ޒުވާބުކޮށް، އަގުވެއްޓޭފަދަގޮތަކަށް ޓްރަޔަލް ިހންގަމުންދާއިރު، ޓްރަޔަލް ހިނގަުމންދާ ސަރަޚައްދުގައި އަޑުގަދަ

އަބުރަށް ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަަކށް ޢަަމލުކޮށް، ތަނުގައި ުހންނަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދ  ނުވަތަ މިނޫނަސް ެއފަދަ ޢަމަލެއް 
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Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv 
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partners: 
 

 

since 1983 
 

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

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

 

sponsors: 
 

 

ސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ ޓްރަޔަލްއިން ވަކުކުުރމުގެ ފުރިހަމަ ނުވަތަ ހިންގައިފިނަަމ، އެފެތުންތެރިޔަކު ސަ ހިންގާނަމަ
ސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި، އެމައްސަލައެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ އިޚްތިޔާރު މިއެސޯ

 ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނދަގޫޮކށް، ައގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުަވތަ ފެުތންތެރިއެއްގެ ޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއަކަށް އުއެއްވެސް ފެތުންތެރި (8.8

އެެފތުންތެރިޔަކު  ހަާދނަމަ، އެމައްސަލައެއްބަލައިފާޅުގައި ދިމާކޮށް ،ރަށް ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަަކށް ޢަމަލުކޮށްއަބު
 ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ ޓްރަޔަލްއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ޑޯޕިން ޓެސްޓް އިން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ، އެފެތުންެތރިޔަކާއިމެދު މިޓްރަޔަލްގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ފެތުންތެރިއެއް  (8.8
ޢަމަލުކުރެވޭނ  އެމައްސަލަ 'ވާޑާ' އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، އެއެެޖންސ އިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގާގޮތެއްގެ 

 ކޮމިޓ އިން ނިންމާގޮތަކަެށވެ. މަތ ން، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް
 

 ނަތ ޖާ ޞައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން  ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓްތަކުގެ  (8

  މިނެޓްތެރޭގައި ޓްަރޔަލްގެ ވަގުތ  ނަތ ޖާ އިޢުލާން ުކރެވޭނެއެވެ. 02ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓްތައް ނިމޭތާ ިގނަވެގެން  (8.1
ވަނަ  6ވަނަ އަހަރަށް ހޮވާ ފެތުމުގެ ޤައުމ  ސ ނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ޓްރަޔަލްގެ  6102 (8.1

 ހަފްތާތެރޭަގއި މިއެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާންކުރާނެއެވެ.  0ސެޝަން ބާއްވާތާ 


