
h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: National Competition Rules 
 

 

 

 

)10/1( 

 

top  partner: 
 

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: 
 

 

partners: 
 

 

           

 ވަނަ މުބާރާތް  42ޤައުމީ ފެތުމުގެ ، މަކީޓާ

 
 2017ވަނަ މުބާރާތް  42ޤައުމީ ފެތުމުގެ ، މަކީޓާ   މުބާރާތުގެ ނަން:  .1

 އަށް  25ން  19ނޮވެމްބަރު  2017   މުބާރާތް އޮންނަ ތާރީޚް: .2
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް   މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:  -3
  މަކީޓާސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން،   މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ:  -4
  14:00( ދުވަހު ތަދީއްއާ ) 2017ނޮވެމްބަރު  05 މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ސުންގަޑި: -5
 ބަޔަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ. އެއީ:  4މިމުބާރާތް ރޭވިފައިވަނީ    މުބާރާތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް:  -6

 ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ ބައި  6.1 

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބައި 6.2

 )އަމިއްލަގޮތުން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ބައި )އޯޕަން ކެޓަގަރީ  6.3

 މާސްޓާސް ކެޓަގަރީ   6.4

 

  މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް  -7
  ޓީމު އިވެންޓުތައް  7.1

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Event 50M 100M 200M 400M 
Freestyle ✓ ✓ ✓ ✓ 
Backstroke ✓ ✓   
Breaststroke ✓ ✓   
Butterfly  ✓ ✓   
Individual Medley    ✓ ✓ 
Freestyle Relay  4x50 4x100   
Medley Relay  4x50 4x100   

މުބާރާުތގައި ބަިއވެިރވާ ކޮންމެ  5.1.1
ޓީމަކަށް ކޮންމެ ިއވެންޓެްއަގއި ބަިއެވރި 

 ފެތުންތެރިންނަެށވެ. 3ކުރެވޭނީ ގިަނވެެގން 

 

މުބާރާުތގައި ބަިއވެިރވާ ކޮންމެ  5.1.2

ފެތުންތެިރއަކަށް ޓީމެްއގެ ނަުމަގއި 

ބަިއވެިރެވވޭނީ ރިލޭ ިއވެންޓު ނުިހމަނަިއ 
އިވެންުޓގަެއވެ. 4އިންިޑވިުޖއަލް   

މުބާރާުތގެ ޓީމް ިއވެންޓެއް ބޭްއވޭނީ  5.1.3

 3އެިއވެންޓެްއަގއި ަމދުެވގެން ިޖންސަކުްނ  
 ޓީމަކުން ބަިއވެިރވެަފއިވާ ަނމަެއވެ.

ޓީމުތަކުން ވާދަުކރާ ފެތުންެތރިން ޓީމުެގ 

ިއވެންޓް ފިޔަަވއި  4ނަމުަގއި ާވދަކުރާ 

އެހެން ިއވެންޓްތަުކގައި އޯޕަން ކެޓަގަީރގައި 
 ވާދަ ކުެރވޭެނެއވެ. 

މުާބރާތުަގއި އިްނޑިިވޖުއަލް އިެވންޓެއް  
ބޭްއވޭނީ ެއިއވެންޓެްއަގއި އެިޖންސަކުން 

ފެތުންތެރިން ަބއިެވިރވެަފއިވާ  3މަުދވެެގން 

 ނަމަެއވެ.
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 އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ އިވެންޓުތައް     7.2
  

 

 

 

 

 

 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން: -8

 ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވުން:  8.1

 މިމުބާރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ: 
 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް.ކުޅިވަރު ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ހިންގާ  8.1.1
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް.8.1.2 
 ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން.   8.1.3
 ޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ސްކޫލާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފަދަ ތަންތަން.މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުގައި ރަ 8.1.4
 ރިސޯޓްތައް. 8.1.5
 މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކްލަބް ނުވަތަ ޓީމްތައް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހޭނެއެވެ. 8.1.6
ރ )އެއް ހާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. 1000.00ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  8.1.7

 )މި ފީ އަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ފީގެ އިތުރުން ދައްކަންޖެހޭ ފީއެވެ(. 
ކޫލަކުން މިމުބާރާތުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކްލަބްތައް ތަމްސީލުކުރަން ސް 8.1.8

 ނުވަތަ އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުމާއި ވީއްލުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކްލަބްތަކުންނެވެ. 

 އޯޕަންކެޓަގަރީ ބައިވެރިވުން:  8.2

އަހަރުން މައްޗެވެ. )ފެތުންތެރިންގެ  14އަހަރުން ދަށާއި  14އަހަރުން ދަށާއި  12މުބާރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި އޮންނާނީ  8.2.1
ވަނަ ދުވަހަށް ހަމައަހަރު ފުރޭ ގޮތަށެވެ. އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން  1ޖެނުއަރީ  2017ޢުމުރު ބަލާނީ 

ނޑަ އަޅާނީ އެފެތުންތެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ ޢުމުރަށްވުރެ ދަށު ޢުމުރުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ވާދަކުރާނެ ޢުމުރު ކަ
 އެފެތުންތެރިއަކު މުބާރާތުން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.( 

Event Under 12 Under 14 Over 14 Masters SEN 
50M Freestyle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
50M Backstroke ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
50M Breaststroke ✓ ✓ ✓ ✓  
50M  Butterfly ✓ ✓ ✓ ✓  
100M Freestyle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
100M Backstroke ✓ ✓ ✓   
100M Breaststroke ✓ ✓ ✓   
100M  Butterfly ✓ ✓ ✓   
200M Freestyle ✓ ✓ ✓   
200M Individual Medley ✓ ✓ ✓   
400M Freestyle ✓ ✓ ✓   

Total Event 11 11 11 05 03 
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މަހަށްވުރެ  06މިމުބާރާތުގެ އޯޕަންކެޓަގަރީގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ   8.2.2
 ވަސްވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ގިނަދު

މީގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ނުހައްދާ ފެތުންތެރިން ތިބިނަމަ ޤަވާޢިދުން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ  8.2.3
ންތެރިންގެ ތެރެއިން އަހަރީ ފީ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ އަހަރީ ފީ ދަންކަންވާނެއެވެ. ކުރިން މެމްބަރޝިޕް ހަދާއިފައިވާ ފެތު

 ނުދައްކާ ފެތުންތެރިންނަށް މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. 
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯރމު ބަލައިގަނެވޭނީ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.  8.2.4
ރ )ފަންސާސް 50.00ރީގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް މި މުބާރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަގަ 8.2.5

 ރުފިޔާ( ދައްކަން ވާނެއެވެ. 
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންވެސް ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ އިވެންޓް ފިޔަވައި  8.2.6

ރ )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން 50.00އިވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާނަމަ ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް  އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ
 ވާނެއެވެ. ފީނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ޓީމެއްގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާނަމަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާނީ  އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން 8.2.7
 އެންމެ ފޯމެކެވެ. މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ޓީމުގެ ފަރާތުންނެވެ. 

މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވާ އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ އެ އިވެންޓެއްގެ ފައިސާ ހޯދަން އެދިއްޖެނަމަ  8.2.8
 ތެރިއަކަށް އެ އިވެންޓުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އެފެތުން

 މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނެ އިވެންޓުގެ ޢަދަދު ނިންމާނީ ކޯޗުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އެ ފެތުންތެރިއެކެވެ.  8.2.9

 އެހެނިހެން ކަންކަން  8.3
 ކޫލް މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.މިމުބާރާތުގައި އޯޕަން އަދި ޓީމް އިވެންޓްތަކުގައި ސް  8.3.1
 މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާންއެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ ޝަރުއީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 8.3.2
ތުމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއް މިމުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުން ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެމެދުގައި އެފެތުންތެރިއަކު ކުލަބަށް ފެ 8.3.3

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 
)އެކެއް( ފެތުންތެރިޔަކު  1މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމާއަތަކަށްވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  8.3.4

 ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ. 
އިން ބޭރުގެ ފެތުންތެރިޔަކު ގެންނަނަމަ ގެންނަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތަކުން ރާއްޖެ 8.3.5

ނޑައަޅާއިފައިވާ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.   ދާއިރާތަކުން މިކަމަށް ކަ
މުގެ ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަނުން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ފެތުންތެރިޔަކު ވާދަކުރާނަމަ، އެފެތުންތެރިޔަކު ނިސްބަތްވާ ޤައު 8.3.6

 ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ އެފެތުންތެރިޔަކު ބައިވެރުކުރާ ކްލަބެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވާ  2017ނޮވެމްބަރު  05މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފެތުންތެރިންވެސް  8.3.7
މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމްގައިވާ ގޮތަށް ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ގެ  14:00

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 
 ފޯމްހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފޯމުބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.  8.3.8
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ތަކުން މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރާނަމަ އެފަރާތްތަކުން ފުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާތް 8.3.9
 ފުރިހަމަކޮށް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 

 

 މުބާރާތް ބޭއްވުން  -9
 ބަޔަށެވެ.  4ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  6މިމުބާރާތް އޮންނާނީ މި ޤަވާޢިދުގެ  9.1

 ބަޔަށް ވަކިންނެވެ. 4ގައި ބުނެފައިވާ  9.1މުބާރާތުގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ މިޤަވާއިދުގެ  9.2

( އެޖިންސަކުންއިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު މުބާރާތުގައި )މިމުބާރާތުގެ ޓީމްއިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ މުބާރާތްބޭއްވުމަށް ހުޅުވާލާފަ 9.3
 ކްލަބް ޖަމިއްޔާ / ޖަމާއަތް ބައިވެރިވާނަމައެވެ.  3މަދުވެގެން 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައިގެ އިވެންޓްތައް ފިޔަވައި މުބާރާތުގެ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓެއއަދި މާސްޓާސް ބައިގެ  9.4
ފެތުންތެރިން  3ޢުމުރުފުރާއަކުން ނުވަތަ އެބަޔަކުން )ޖިންސަކުން( މަދުވެގެން  ބޭއްވެނީ އެއިވެންޓެއްގައި އެ 

ބައިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ. ޚާއްޞަ އެހީއަސް ބޭނުންވާ ބައިގެ އިވެންޓްތައް ގެންދާނެ ގޮތް ނިންމާނީ އޮގަނައިޒިންގ 
 ކޮމިޓީންނެވެ. 

 ޓީމުން ބައިވެރިވަފައިވާނަމައެވެ. 3( މަދުވެގެން ރިލޭ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި )ޖިންސަކުން 9.5
ފެތުންތެރިންނެވެ. އަދި އެޓީމަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ރިޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި  4ރިލޭއިވެންޓެއްގައި ޓީމަކުން ބައިވެރިކުރާނީ  9.6

 ފެތުންތެރިންނަށެވެ.  4ރާ ފެތުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ. މެޑެލް ދޭނީ ހަމައެކަނި ރިލޭ އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކު 2އިތުރު 
 3މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ޓީމް އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްގައި ބައިވެކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  9.7

ފެތުންތެރިންނެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ފެތުންތެރިންނަށް އެފެތުންތެރިއަކަށް ޓީމުގެ ނަމުގައި 
 އިވެންޓުގައެވެ. މީގެތެރޭގައި ރިލޭ ނުހިމެނޭނެއެވެ. 4ވޭނީ އިންޑިވިޖުއަލް ބައިވެރިވެ

ޓީމުތަކުން ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޓީމުގެނަމުގައި ބައިވެރިވާ އިވެންޓްތައް ނޫން އިވެންޓުތަކުގައި  9.8
މެއްގެ ފެތުންތެރިޔަކު އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ޓީ

 ފެތިނަމަވެސް އެފެތުންތެރިން އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ފަތައިގެން ހޯދާ ޕޮއިންޓް ޓީމަކަށް ނުގުނޭނެއެވެ. 
މުބާރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ އިންޑިވިޖުއަލް އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފެތުންތެރިޔަކަށް ފެތުމުގެ  9.9

 ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.
މުބާރާތުގެ ޚާއްޞަ އެހީގެ ބައިގައި ވާދަކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރެއް ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްކަމުގެ   9.10

 ރަސްމީ ލިޔުމެއް އޮތް ނަމައެވެ. 

 2015ށެވެ. ޢުމުރު ބަލާނީ އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަ 35މުބާރާތުގެ މާސްޓާސް ބައިގައި ވާދަ ކުރެވޭނީ ޢުމުރުން  9.11
ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަ ޢުމުރު ވާގޮތަށެވެ. މާސްޓާސް ބައިގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަށް ޓީމުތަކުގައި ވާދަ  1ޖެނުއަރީ 

ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޓީމެއްގައި ބައިވެރިވިނަމަވެސް ޓީމަށް ފަތާ އިވެންޓެއްގައި މާސްޓާސް ކެޓަގަރީގައި ވާދައެއް 
 ވޭނެއެވެ. ނުކުރެ

 މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓްގެ ގޮތުގައި އެފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވާ އިވެންޓެއްގައި އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 9.12
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 މެޑެލް ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތް  9.13
 ދެވޭގޮތް )ޓީމް އިވެންޓް(މެޑެލް ޕޮއިންޓް  7.11.2 މެޑެލް ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތް )އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓް( 7.11.1

 ޕޮއިންޓް  15 ގޯލްޑް މެޑަލް 
 ޕޮއިންޓް  10 ސިލްވަރ މެޑަލް 
 ޕޮއިންޓް  5 ބްރޮންޒް މެޑަލް 

 ޕޮއިންޓް  30 ގޯލްޑް މެޑަލް 
 ޕޮއިންޓް  20 ސިލްވަރ މެޑަލް 
 ޕޮއިންޓް  10 ބްރޮންޒް މެޑަލް 

 

 މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް:  -10
މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ހީޓް އަދި ފައިނަލް އިވެންޓްތައް ބާއްވާ އުސޫލުންނެވެ. ހީޓްތަކަށާއި  10.1

 ފައިނަލްތަކަށް ފެތުންތެރިން އަތުރާނީ ފީނާގެ ޤަވައިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 ގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.  (FINA)ރާނީ ފީނާ ފައިނަލް އަދި ހީޓްތަކުގައި ފެުތްނތެރިން ލޭންތަކަށްައތު 10.2
 

 މުބާރާތް ބާއްވާތަން  -11
މިމުބާރާތް އޮންނާނީ މާލޭ އިރުދެކުނު ފަރާތު ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓް ފޯމުގައެވެ.  

 ކްލަބްތަަކށާ ފެތުްނތެިރންނަށް އަންގާނެއެވެ.މިނޫންތަނެއްގައި މުބާާރތް ބާއްަވން ޖެހިއްޖެނަމައެކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުން 
 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން: -12

ނޑައަޅާ ބައެކެވެ.     މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮިފޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޭބނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަ
  

 މުބާރާތް ހިންގާ ޢާއްމު ޤަވާއިދު  -13
މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް އޮިފިޝއޭޓް ކުރުމުގައި އަޞްލެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ބަިއނަލް އަގުވާމީ ފެުތމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ  

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. މީގެއިތުރުން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި  "ފީނާ" އިން ކަ
މިދެންނެވި ޤަވާިޢދުގަިއ ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެަކމެއް ނިންމާނީ މުބާާރތުގެ އުޞޫލުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތް ކުރާނެއެވެ. 

 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. 
 

 ފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ވުން   -14
ަވއި އެހެން މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ފަތާ ފެތުންތެރިއަކު އެފެުތންތެރިޔާ ފަތަމުންދާ ލޭން ފިޔަ 14.1

ނޑު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަްށ  ލޭނަކަށް ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަ
އުނދަގޫވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެން ޮއތް ލޭން ހުސްކޮށް އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފެތުންތެރިޔާ 

 ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 
ފެތުންތެރިޔާ އިވެންޓް ސްޓާޓްކޮށް ނިންމަންވާނީ އަދި ޓާންކުރާނަމަ ޓާންކުރަންވާނީ އެ ފެތުންތެރިޔަކު  14.2

ފަތަން ހަމަޖެިހފައިވާ ލޭންގައެެވ. އިވެންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި ައދި ޓާްނ 
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ވެންޓް ނިންމައި ނުވަަތ ޓާނިްނ ކުރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން އިވެންޓް ފަަށއި، އި
 ހަދައިފިނަމަ އެފެތުްނތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 

 

 މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުން  – 15
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި،  

ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ އިވެްނޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 
ޔާން ކޮށްފައިވާ ރެފްރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ުމާބރާތް ފެށިގެން ނިމެންެދންވެސް ތިރީގައި ބަ

 ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރު ބަހުން ުމޢާމަލާތުކޮށް އޮފިޝަލަކާމެުދ  15.1
ގެ އަދަބާއި ޚިލާފް އަމަލެއް ހިންގިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ބޮޑު ކުޑަ މިނަށްބަލައި މުބާރާތު

އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ މަޝްަވރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މުބާާރތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 
ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ުނވަތަ ބައެއް އިވެްނޓަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު 

 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
ގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިދާފަދަ ގޮތަކަށް ފެތުްނތެރިޔަކު ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ މުބާރާތް ހި 15.2

އޮފިޝަލަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާނަަމ އެފަރާތްތަކާމެދު ގަވާޢިދުން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުތައް ގެންަނ 
އް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުްނ ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ކުަލބެއް ނުވަތަ ފެތުންތެިރން ބައެ

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކުަލެބއްގެ އޮފިޝަލަކުވިޔަސް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ  15.3

ތަކަށް މުބާާރްތ ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮ
ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ އެފެތުންެތރިއަކު ބައެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުްނތެރިއެއްގެ ައގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަްށ ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަބުަރށް  15.5

ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮްށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި އެފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުންވަކިކޮށް 
 ޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.ނުވަތަ ބައެއް އިވެންްޓތަކުން ސަސް

މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީމުގެ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް  15.6
ނުވަތަ ފެތުްނތެރިއެއްގެ އަބުރަްށ ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުޮކްށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި 

ބައެއް އިވެންޓްތަުކްނ ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ  އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ
 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.
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sponsors: 
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 ޓެކްނިކަލް ބައްދަލުވުން: – 16
މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުާބރާތުގެ އޮފިޝަލުްނނާއި ޓީމްތަުކގެ ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަްށ ބާްއވާ ބައްދަލުވުްނ  
 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ.  24ބޭއްވޭނެތަނަކާއި ވަުގތެއް، މަދުވެގެން ، އެވެ. މިބައްދަލުުވން އޮްނނަ ތާރީޚާއިއޮންނާނެ

 

 އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން  -17
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 ޚާއްޞަ ވަނަ  17.3
މުބާރާތުގައި ފެުތންތެރިން ާވަދކުރާ ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއަކުން ކޮންމެ ޖިންސަކުން އަދި ޮކްނމެ ބަޔަކުން އެންމެ މޮޅު 

 ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި: 
 

 ރުފިޔާ، ތަށި، ސެޓްފިެކޓް  1500.00 ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ އަށް: -1 
 ރުފިޔާ، ތަށި، ސެޓްފިެކޓް  1000.00 ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ އަށް: -2 
 ރުފިޔާ، ތަށި، ސެޓްފިކެޓް  500.00 ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ އަށް: -3 

 

  ްމި ވަނަތަކަށް ފެތުްނތެރިން ހޮާވނީ މުބާރާތުގައި ފެތުންތެިރން ވާދަކުރާ އިވެންޓްތަކުން ހޯދާ މެޑެލް ޕޮއިންޓ
ބަލައިގެންނެވެ. ޓީމެއްގެ ނަމުގަިއ ވާދަކުރިޔަސް އިންޑިވިޖުއަލް ބައިގައި ވާދަކުރިޔަށް އެ ފެތުންތެިރއަކު ހިމެޭނ 

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބައި، މާސްޓާސް ބައި ، އޯޕަން ކެޓެގަރީ  17.1

 ފުރާއަކުން އަންހެން،ފިރިހެން ކޮންމެ ބަޔަކުން އަދި ޢުމުރު 

 ގޯލްޑް މެޑަލް އަދި ސެޓްފިކެޓް  ވަނަ  1ކޮންމެ އިވެންޓަކުން 
 ސިލްވަރ މެޑަލް އަދި ސެޓްފިކެޓް  ވަނަ  2ކޮންމެ އިވެންޓަކުން 
 ބްރޯންޒް މެޑަލް އަދި ސެޓްފިކެޓް  ވަނަ  3ކޮންމެ އިވެންޓަކުން 

 ޓީމް ކެޓެގަރީ  17.2
 އިވެންޓް( އަންހެން،ފިރިހެން ޓީމްތަކުގެ ބައި )ރިލޭ 

 ވަނަ ގޯލްޑް މެޑަލް  އަދި ސެޓްފިކެޓް  1ކޮންމެ އިވެންޓަކުން 
 ވަނަ ސިލްވަރ މެޑަލް އަދި ސެޓްފިކެޓް  2ކޮންމެ އިވެންޓަކުން 
 ވަނަ ބްރޯންޒް މެޑަލް އަދި ސެޓްފިކެޓް  3ކޮންމެ އިވެންޓަކުން 

 ޓީމްތަކުގެ އިނާމް ފައިސާ 

 ވާދާއިގެތަށި އަދި ސެޓްފިކެޓް  ،ރުފިޔާ 12000.00)އަންހެން،ފިރިހެން(  ވަނަ ޓީމަށް 1
 ރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  8500.00)އަންހެން،ފިރިހެން(  ވަނަ ޓީމަށް 2
 ރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  6000.00)އަންހެން،ފިރިހެން(  ވަނަ ޓީމަށް 3
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މެޑެލް ޕޮއިންޓް ގުނާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ގުނާއިރު ރިލޭ އިވެންޓުެގ  ޢުމުރުފުރާ އަކަށް އެފެތުންތެރިއަކު ހިމަނައި
 ޕޮއިންޓް ނުގުނޭނެއެވެ. 

 
 ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން: -18

މިނިޓް ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުން އިވެންޓުެގ  30މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު  -
ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން އެްއވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުާލނުކުރި ފުރަތަމަ 

 ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަުމގައި ވާނެއެވެ.
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  -19
ތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް ހިންގަން މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓް

އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ 
ނޑައެޅިގެން  އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަ

 މަތިންނެވެ.

މިނިޓްެގ ތެރޭގައި ިއވެންޓާގުޅޭގޮތުން  30މުބާރާތުގެ އިވެންޓުެގ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާާތ ލަސްވެެގން  -
 އޮންާނނެއެވެ.  މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު

މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ބެހޭޮގތުން އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި ެފތުންތެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން އެ އިވެންޓާގުޅޭ  -
 މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

 ގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އެފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވި ޓީމުން ނުވަތަ ކޯޗެވެ. އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިން 18ޢުމުރުން  -
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ނުވަތަ ކޯޗަށެވެ. -
ންޓެއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެ -

ފާހަގަ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ބަލައި ނަތީޖާ 
 . ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ

 

 ހެދުން އެޅުން  -20
 މިމުބާރާތުގައި ފަތާ ފެތުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ. 

 އަންހެން ފެތުންތެރިން  20.1
ނޑައި، ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. -1  އަތްކަ
ނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.ފައިވަޅާއި ހަމައިން  -2  ކަ
މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިވާ ސްވިމް  -3

 ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުވާނެއެވެ.



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: National Competition Rules 
 

 

 

 

)10/9( 

 

top  partner: 
 

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: 
 

 

partners: 
 

 

 

 ންތެރިން ފިރިހެން ފެތު  20.2
 . "ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް ލައިގެން މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. 1
ނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަާވފަދަ ތުނި ފޮިތން ފަހާފައިހުިރ ނުވަތަ އެފަަދ 2 . މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަ

 އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ. ،ންއަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލަިއގެ
 

 ފުރަތަމަ އެހީ  21

މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަްތ  -
ކުރިނަމަވެސް މުބާރާތް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ޓީމުތަކުންވެސް ފުރަތަމަ އެހީގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ބަހައްޓަްނ 

 ވާނެއެވެ. 
 

 އް ދިމާވުން: ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމެ  -22
 މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. 

 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:  -23
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބް ރައީސް    އިވެންޓް މެނޭޖަރ -
  އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ    މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ  -
 ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ     ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ  -
 )ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ( މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ  -
 

 ސްޕޮންސަރުން  -24

 އެވެ.  މަކީޓާމިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ އެސްޓީއޯ  -
ޓީމްތަކުން ހޯދާ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ އެޓީމަކަށް ލިބޭ ޓެންޓުގެ އެތެރެއާއި އެޓީމަކުން ބޭނުންކުރާ  -

 ހެދުމެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް  - އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިމުބާރާތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ކަ

 ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ޓީމަކުން
 

 ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ  -25
  ްމުބާރާތުގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ފެތުންތެރިންގެ ޕާފޯމަންސް އާއި އޮފިޝިއޭޓިންގެ ކަންކަނ

ލައި ޖަވާބުދިނުމުގަިއ ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމަށާއި އިެވންޓްތަކުގެ ަނތީޖާތަކާއި ގުޅިގެްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަ
 ރެފްރީއަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ކުަލބްތަކުން ޭބނުންވާނަމަ ޖުރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ. 

  ީމެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  5ުނވަތަ  3މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާނ 
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sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

 ަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިންނެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ މިގޮތުން އެކުލަވާލާ ޖޫރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ ކުލަބުތަކުން ހުަށހ
ކުލަބްތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއެކު ާބއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެއްވެސް ކުލަބެއްގެ ނުވަތަ ޓީމެއްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުިތބޭނެެއވެ. 
 ީފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ރޭސްތައް ބަލަން ތިބެންެޖހޭނެ ަބއެކެވެ.  ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީއަކ 
  .ެޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދެއް އެސޯސިއޭޝަނުން އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޭދނެއެވ 

 
 
 

 

 
 


