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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 

 

partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

ްބީ.އެމް.އެލްް
 2018ވަނަްފެތުމުގެްމުބާރާތ43ްްްޤައުމީް

ްމުބާރާތުގެްޤަވާއިދާއިްމަޢުލޫމާތުް
 ތަޢާރަފްް

އިންްްމޯލްޑިވްސްްމިއީްބޭންކްްއޮފްްމޯލްޑިވްސްްގެްސްޕޮންސަރޝިޕްގެްދަށުން،ްސްވިމިންގްއެސޯސިއޭޝަންްއޮފްްް

ްވަނަްފެތުމުގެްމުބާރާތުގެްމަޢުލޫމާތާއިްޤަވާޢިދުްހިމެނޭްލިުޔމެވެ.43ްބާއްވާްޤައުީމްް،އިންތިޒާމުކޮށްގެން
 

 2018ވަނަްފެތުމުގެްމުބާރާތ43ްްްބީ.އެމް.އެލް.ްޤައުމީްްްްމުބާރާތުގެްނަން:ް .1

ްްއަށ2018ްްްނޮވެންބަރ24ްްުނ2018ްްްނޮވެންބަރ17ްްުްްްމުބާރާތްްއޮންނަްތާރީޚް: .2
ްސްވިމިންގްއެސޯސިއޭޝަންްއޮފްްމޯލްޑިވްސްްްްމުބާރާތްްރާވައިްހިންގާްފަރާތް:ްް-3
ްްބޭންކްްއޮފްްމޯލްޑިވްސްްޕީ.އެލް.ސީް)ބީ.އެމް.އެލް(ްްްމުބާރާތުގެްމެއިންްސްޕޮންސަރ:ްް-4
14:00ްް(ްދުވަހުްއާދީއްތަ)2018ްވެމްބަރުްނ04ްޮްްވުމުގެްސުންގަޑި:މުބާރާތުގައިްބައިވެރިްް-5
ްބަޔަކަށްްކުރިޔަށްްގެންދާްގޮތަށެވެ.ްއެއީ:4ްްމިމުބާރާތްްރޭވިފައިވަނ6.1ްްީްްްމުބާރާތްްރޭވިފައިވާްގޮތް:ްް-6

 ޓީމުތަކުންްވާދަކުރާްބައ6.1.1ްްިް

ްޚާއްޞަްއެހީއަށްްބޭނުންވާްމީހުންގެްބައ6.1.2ްި

ް)އަމިއްލަގޮތުންްފެތުންތެރިންްވާދަކުރާްބައިް)އޯޕަންްކެޓަގަރ6.1.3ްްީ

 މާސްޓާސްްކެޓަގަރ6.1.4ްްްީ

 

ްްމުބާރާތުގެްއިވެންޓުތައްްް-7
ްްޓީމުްއިވެންޓުތައ7.1ްްް

ް
ް

ް

ް

ް

 
 

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

މުބާރާތުަގއިްަބއިެވިރވާްކޮންމެްޓީމަކަށ6.2ްްް
ީންކޮންމެްިއވެންޓެްއަގއިްބަިއެވރިްކުރެވޭް

ްވެ.ފެތުންތެރިންނ3ްްެގިަނވެެގންް

 

މުބާރާތުަގއިްބަިއެވރިވާްކޮްނމެްފެތުންތެިރއަކަށްްޓީމެްއގެްނަުމަގއިްބަިއެވރިެވވޭނ6.6ްްްީ
އިވެންޓުަގއެވެ.4ްރިލޭްއިެވންޓުްނުހިމަަނއިްއިްނޑިިވޖުއަްލް  

މުބާރާތުގެްޓީމްްިއވެންެޓއްްޭބއްޭވނ6.3ްްީ

3ްއެިއވެންޓެްއަގއިްަމދުެވގެންްިޖންސަކުްންް
 ޓީމަކުންްބަިއވެިރވެަފއިވާްަނމަެއވެ.

ޓީމުތަކުންްވާދަކުރާްފެތުންތެިރނ6.4ްްް

އިެވންޓ4ްްްޓީމުގެްނަުމަގއިްާވދަކުރާް
ފިޔަވައިްއެހެންްިއވެންޓްތަުކގައިްއޯޕަންް

ްކެޓަގަީރގައިްވާދަްކުެރވޭެނއެވެ.ް

މުބާރާތުަގއިްއިްނޑިިވޖުއަލްްިއވެްނޓެއ6.5ްްް 
ބޭްއވޭނީްެއިއވެންޓެްއަގއިްއެިޖންސަކުންް

ފެތުންތެރިނ3ްްްމަުދވެެގންް
 ބަިއވެިރުވމުންެނވެ.ް
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ްއޯޕަންްކެޓަގަރީގެްއިވެންޓުތައ7.2ްްްްްް
ް 

ް

 

 

 

 

 

 

ްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުން:ް-8

ްޓީމްްކެޓަގަރީގައިްބައިވެރިވުން:8.1ްް

ްމިމުބާރާތުގެްޓީމްްކެޓަގަރީގައިްބައިވެރިވެވޭނީ:ް
 ޖަމާޢަތްތައް.ސްޕޯޓްސްްކޮމިޝަނަރގެްދަފްތަރުގައިްރަޖިސްޓްރީވެގެންްހިންގާްކުޅިވަރުްކްލަބްްޖަމްޢިއްޔާ،8.1.1ްް
ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްއެފެއާޒުގައިްރަޖިސްޓްރީކޮށްްހިންގާްކްލަބްްޖަމްޢިއްޔާ،ްޖަމާޢަތްތައް.8.1.2 
ްވިޔަފާރިްކުންފުނީގެްގޮތުގައިްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާްކުންފުނިްފަދަްތަންތަން.8.1.3ްްް
ްންގާްސްކޫލާއިްއިންސްޓިޓިއުޓްްފަދަްތަންތަން.މިނިސްޓްރީްއޮފްްއެޑިއުކޭޝަންގެްދަށުގައިްރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންްހ8.1.4ްި
ްރިސޯޓްތައް.8.1.5ް
ްމިމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާްކްލަބްްނުވަތަްޓީމްތައްްއެސޯސިއޭޝަންގެްމެމްބަރުންގެްގޮތުގައިްރަޖިސްޓްރީްވާންްޖެހޭނެއެވެ.8.1.6ް
ރް)އެއްްހާސްްރުފިޔާ(ްދައްކަންްޖެހޭނެއެވެ.1000.00ްްމިމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުމުގެްފީއެއްގެްގޮތުގައިްކޮންމެްޓީމަކުންވެސ8.1.7ްް

ް(ކެވެ.)މިްފީްއަކީްއެސޯސިއޭޝަންގެްމެމްބަރޝިޕްްފީގެްއިތުރުންްދައްކަންޖެހޭްފީއެ
ްސްކޫލަކުނ8.1.8ްްް ްތަމްސީލުކުރަން ްކްލަބްތައް ްމުވައްޒަފުން ްއޮފީސްތަކުގެ ްދަރިވަރުންނާއި ްމަދަރުސާތަކުގެ ްސްކޫލް މިމުބާރާތުގައި

ްފީހުންްހުއްދަްހޯދުމާއިްވީއްލުމުގެްކަންކަންްކުރިޔަށްްގެންދާނީްކްލަބްތަކުންނެވެ.ްނުވަތަްއޮް

ްއޯޕަންކެޓަގަރީްބައިވެރިވުން:8.2ްް

އަހަރުންްމައްޗެވެ.ް)ފެތުންތެރިންގ14ްްެއަހަރުންްދަށާއ14ްްިއަހަރުންްދަށާއ12ްްިމުބާރާތުގެްއޯޕަންްކެޓަގަރީގައިްއޮންނާނ8.2.1ްްީ
ް ްބަލާނީ 2018ްްޢުމުރު ްފެތުންތެރިނ1ްްްޖެނުއަރީ ްވާދަކުރާ ްކެޓަގަރީގައި ްއޯޕަން ްގޮތަށެވެ. ްފުރޭ ްހަމައަހަރު ްދުވަހަށް ވަނަ

ނޑައަޅާނީްއެފެތުންތެރިއެކެވެ.ް ްވާދަކުރާނެްޢުމުރުްކަ

Event Under 12 Under 14 Over 14 Masters EAD 
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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8.2.2ްްް ްދިރިއުޅޭތާ ްރާއްޖޭގައި ްއަދި ްރައްޔިތަކަށްވެސް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްއޯޕަންކެޓަގަރީގައި މަހަށްވުރ06ްްެމިމުބާރާތުގެ
ްގިނަދުވަސްވެފައިވާްބިދޭސީންނަށްވެސްްބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.ް

މީގެްތެރޭގައިްއެސޯސިއޭޝަންގެްމެމްބަރޝިޕްްނުހައްދާްފެތުންތެރިންްތިބިނަމަްޤަވާޢިދުންްމިއެސޯސިއޭޝަންގެްމެމްބަރުންގ8.2.3ްްެ
ްހަދާއިފައިވާ ްފީްދަންކަންވާނެއެވެ.ްކުރިންްމެމްބަރޝިޕް ްއަހަރީ ްރަޖިސްޓްރީވެ ްއަހަރީްފީްްގޮތުގައި ްތެރެއިން ފެތުންތެރިންގެ

ްނުދައްކާްފެތުންތެރިންނަށްްމުބާރާތުގެްއިވެންޓްތަކުގައިްބައިވެރިވެވޭނީްއަހަރީްފީްދެއްކުމަށްްފަހުގައެވެ.ް
ްބަލައިގަނެވޭނީްއަހަރީްފީްދެއްކުމުންނެވެ.ްްމުމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުމަށްްހުށަހަޅާްފ8.2.4ްޯ
8.2.5ްް ްއޯޕަން ްމުބާރާތުގެ ްމި ްއިވެންޓަކަށް ްކޮންމެ ްވާދަކުރާ ްފެތުންތެރިއަކު ްކޮންމެ ްވާދަކުރާ ް)ފަންސާސ50.00ްްކެޓަގަރީގައި ރ

ްރުފިޔާ(ްދައްކަންްވާނެއެވެ.ް
މުބާރާތުގައިްވާދަކުރާްފެތުންތެރިންގެްތެރެއިންްޓީމުތަކުންްވާދަކުރާްފެތުންތެރިންވެސްްޓީމުތަކުންްވާދަކުރާްއިވެންޓްްފިޔަވައ8.2.6ްްި

ްކެޓަް ްއޯޕަން ްއިވެންޓަކަށް ްކޮންމެ ްވާދަކުރާ ްވާދަކުރާނަމަ ްއިވެންޓެއްގައި ްދައްކަނ50.00ްްގަރީގެ ްރުފިޔާ( ް)ފަންސާސް ރ
ްވާނެއެވެ.ްފީނުދައްކާްފަރާތްތަކަށްްއިންޑިވިޖުއަލްްއިވެންޓްތަކުގައިްވާދަކުރުމުގެްފުރުޞަތެއްްނުދެވޭނެއެވެ.ް

އިންްޓީމެއްގެްނަމުގައިްވާދަކުރާނަމަްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުމަށްްހުށަހަޅާނީްއޯޕަންްކެޓަގަރީގައިްވާދަކުރާްފެތުންތެރިންގެްތެރ8.2.7ްެ
ްއެންމެްފޯމެކެވެ.ްމިްފޯމުްހުށަހަޅާނީްޓީމުގެްފަރާތުންނެވެ.ް

ްކެންސަލ8.2.8ްް ްއިވެންޓެއް ްބައިވެރިވާ ްފެތުންތެރިއަކު ްއެދިއްޖެނަމަްްވެ،މުބާރާތުގައި ްހޯދަން ްފައިސާ ްއިވެންޓެއްގެ އެ
ްލިބޭނެއެވެ.ްއެފެތުންތެރިއަކަށްްއެްއިވެންޓުގެްފައިސާްއަނބުރާް

ްމުބާރާތުގައިްފެތުންތެރިންްވާދަކުރާނެްއިވެންޓުގެްޢަދަދުްނިންމާނީްކޯޗުންނާްމަޝްވަރާކޮށްްއެްފެތުންތެރިއެކެވެ.8.2.9ްް

ްއެހެނިހެންްކަންކަނ8.3ްްް
ްރާތުގައިްއޯޕަންްއަދިްޓީމްްއިވެންޓްތަކުގައިްސްކޫލްްމަދަރުސާގެްދަރިވަރުންނަށްްބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.މިމުބ8.3.1ްާ
ްމިމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާންއެދިްހުށަހަޅާްމީހަކީްޝަރުއީްބަންދެއްގައިްހުރިްމީހެއްކަމުގައިްވެގެންްނުވާނެއެވެ.8.3.2ް
ްފެތުނ8.3.3ްްް ްވާދަކުރާ ްޓީމްތަކުން ްއެއްބަސްވުމެއްްމިމުބާރާތުގައި ްއެއްބަސްވާ ްފެތުމަށް ްކުލަބަށް ްއެފެތުންތެރިއަކު ތެރިންގެމެދުގައި

ްއޮންނަންވާނެއެވެ.ް
8.3.4ްް ްބޭރުގެ ްރާއްޖެއިން ްޖަމާއަތަކަށްވެސް ްނުވަތަ ްކްލަބެއް ްކޮންމެ ްބައިވެރިވާ ްފެތުންތެރިޔަކ1ްްުމިމުބާރާތުގައި )އެކެއް(

ްބައިވެރިކުރުމުގެްފުރުޞަތުްލިބިގެންވެއެވެ.ް
ްކަމާއިބެހ8.3.5ްްޭ ްސަރުކާރުގެ ްގެންނަންޖެހޭނީ ްގެންނަނަމަ ްފެތުންތެރިޔަކު ްބޭރުގެ ްރާއްޖެއިން ްޓީމްތަކުން ްވާދަކުރާ މުބާރާތުގައި

ނޑައަޅާއިފައިވާްޤަވައިދުތަކާއިްއެއްގޮތްވާގޮތުގެްމަތިންނެވެ.ް ްދާއިރާތަކުންްމިކަމަށްްކަ
ވާދަކުރާނަމަ،ްއެފެތުންތެރިޔަކުްނިސްބަތްވާްޤައުމުގެްސްވިމިންގްފެޑަރޭޝަނުންްމުބާރާތުގައިްރާއްޖެއިންބޭރުގެްފެތުންތެރިޔަކ8.3.6ްްު

ްހޯދަންޖެހޭްހުއްދައެއްްހޯދުމަކީްއެފެތުންތެރިޔަކުްބައިވެރުކުރާްކްލަބެއްގެްޒިންމާއެކެވެ.ް

8.3.7ްް ްފެތުންތެރިންވެސް ްއަމިއްލަ ްނުވަތަ ްޓީމްތަކުން ްބައިވެރިވާ 04ްްމުބާރާތުގައި ްދުވަހުގެްްވ2018ްްާނޮވެމްބަރު އާދީއްތަ
ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.ްފޯމުްކުރިންްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުމުގެްފޯމުްފުރިހަމަކޮށްްމިއެސޯސިއޭޝަނަށްްގ14:00ްްެ

ްފޯމްހުށަހަޅާއިރުްފޯމުގައިްފުރިހަމަްކުރަންޖެހޭްމަޢުލޫމާތުތައްްފުރިހަމަްނުވާނަމަްފޯމުބަލައިްނުގަނެވޭނެއެވެ.8.3.8ްް
8.3.9ްް ްމަޢުލޫމާތުތައްްކްލަބް، ްފުރަންޖެހޭ ްއެފަރާތްތަކުން ްބައިވެރިކުރާނަމަ ްފެތުންތެރިން ްމުބާރާތުގައި ްޖަމާތްތަކުން ޖަމްއިއްޔާ

ްފުރިހަމަކޮށްްމުއްދަތުްހަމަވުމުގެްކުރިންްމިއެސޯސިއޭޝަނަށްްހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
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8.3.10ްްް ްއަޅައިގެން ްކެޕް ްފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ްވާދަކުރާ ްއިވެންޓްތަކުގައިްމުބާރާތުގައި ްމުބާރާތުގެ ްފެތުންތެރިން ފަތާ
ްލޯގޯްޖަހާފައިވާްކެޕެވެ.ްފެތުންތެރިންނަށްްކެޕްްއެސޯސިއޭޝަނުންްފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.BMLްްބޭނުންކުރަންވާނީްހަމައެކަނިް

ް

ްމުބާރާތްްބޭއްވުންްް-9
ްބަޔަށެވެ.4ްްވަނަްމާއްދާގައިްބުނ6ްްާމިމުބާރާތްްއޮންނާނީްމިްޤަވާޢިދުގ9.1ްްެ

ްބަޔަށްްވަކިންނެވެ.4ްގައިްބުނެފައިވ9.1ްްާމުބާރާތުގެްފެތުންތެރިންްވާދަކުރާްއިވެންޓްތައްްކުރިޔަށްދާނީްމިޤަވާއިދުގ9.2ްްެ

9.3ް(ް ްމުބާރާތުގައި ްހަމަވާއިރު ްމުއްދަތު ްހުޅުވާލާފައިވާ ްމުބާރާތްބޭއްވުމަށް ްބޭއްވޭނީ ްޓީމްއިވެންޓެއް (ްއެޖިންސަކުންމިމުބާރާތުގެ
ްބްްޖަމިއްޔާް/ްޖަމާއަތްްބައިވެރިވާނަމައެވެ.ްކްލ3ްަމަދުވެގެންް

ްބައިގ9.4ްްެ ްމާސްޓާސް ްއިވެންޓެއއަދި ްއިންޑިވިޖުއަލް ްމުބާރާތުގެ ްފިޔަވައި ްއިވެންޓްތައް ްބައިގެ ްބޭނުންވާ ްއެހީއަށް ޚާއްޞަ
ް ްމަދުވެގެން ް)ޖިންސަކުން( ްއެބަޔަކުން ްނުވަތަ ްޢުމުރުފުރާއަކުން ްއެ ްއެއިވެންޓެއްގައި ރިންްފެތުންތ3ްެބޭއްވެނީ

ްއެހީއަ ްޚާއްޞަ ްއޮގަނައިޒިންގްްށްބައިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ. ްނިންމާނީ ްގޮތް ްގެންދާނެ ްއިވެންޓްތައް ްބައިގެ ބޭނުންވާ
ްކޮމިޓީންނެވެ.ް

ްޓީމުންްބައިވެރިވަފައިވާނަމައެވެ.3ްރިލޭްއިވެންޓެއްްބޭއްވޭނީްއެއިވެންޓެއްގައިް)ޖިންސަކުން(ްމަދުވެގެނ9.5ްްް
ފެތުންތެރިންނެވެ.ްއަދިްއެޓީމަކުންްބޭނުންވެއްޖެނަމަްރިޒާވަރުންގެްގޮތުގައ4ްްިޓީމަކުންްބައިވެރިކުރާނީްްރިލޭއިވެންޓެއްގައ9.6ްްި

ްފެތުންތެރިންނަށެވެ.4ްްފެތުންތެރިންްހިމެނިދާނެއެވެ.ްމެޑެލްްދޭނީްހަމައެކަނިްރިލޭްއިވެންޓްްފުރިހަމަްކުރ2ްްާއިތުރުް
ްކ9.7ްޮ ްބައިވެރިކުރާ ްފެތުންތެރިން ްމުބާރާތުގައި ްގިނަވެގެން ްބައިވެކުރެވޭނީ ްއިވެންޓްގައި ްއިންޑިވިޖުއަލް ްޓީމް 3ްންމެ

ްނަމުގައިް ްޓީމުގެ ްއެފެތުންތެރިއަކަށް ްފެތުންތެރިންނަށް ްޓީމްތަކުގެ ްބައިވެރިވާ ްމުބާރާތުގައި ްއަދި ފެތުންތެރިންނެވެ.
ް.އިވެންޓުގައެވެ.ްމީގެތެރޭގައިްރިލޭްނުހިމެނޭނެއެވ4ްެބައިވެރިވެވޭނީްއިންޑިވިޖުއަލްް

ްއިވެންޓުތަކުގައ9.8ްްި ްނޫން ްއިވެންޓްތައް ްބައިވެރިވާ ްޓީމުގެނަމުގައި ްބޭނުންވެއްޖެނަމަ ްފެތުންތެރިން ްބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން
ްކެޓަގަރީގައިް ްއޯޕަން ްފެތުންތެރިޔަކު ްޓީމެއްގެ ްމިގޮތުން ްއޮންނާނެއެވެ. ްފުރުޞަތު ްވާދަކުރުމުގެ ްކެޓަގަރީގައި އޯޕަން

ްއޯޕަންްކެޓަގަރީގައިްފަތައިގެންްހޯދާްޕޮއިންޓްްޓީމަކަށްްނުގުނޭނެއެވެ.ްްފެތިނަމަވެސްްއެފެތުންތެރިން
ްފެތުމުގ9.9ްްެ ްފެތުންތެރިޔަކަށް ްބޭރުގެ ްރާއްޖެއިން ްއިވެންޓެއްގައި ްއެއްވެސް ްއިންޑިވިޖުއަލް ްކެޓަގަރީގެ ްއޯޕަން މުބާރާތުގެ

ްފުރުޞަތެއްްނޯންނާނެއެވެ.
ްވާދަކ9.10ްްު ްބައިގައި ްއެހީގެ ްޚާއްޞަ ްމީހެއްކަމުގެްމުބާރާތުގެ ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްދަރިވަރެއް ްބޭނުންވާ ްއެހީއަށް ްޚާއްޞަ ރެވޭނީ

ްރަސްމީްލިޔުމެއްްއޮތްްނަމައެވެ.ް

9.11ްް ްޢުމުރުން ްކުރެވޭނީ ްވާދަ ްބައިގައި ްމާސްޓާސް 35ްްމުބާރާތުގެ ްބަލާނީ ްޢުމުރު ްމީހުންނަށެވެ. ްމަތީގެ 2018ްއަހަރުން
ް ްވާގޮތަށ1ްެޖެނުއަރީ ްޢުމުރު ްހަމަ ްދުވަހަށް ްވާދަްވަނަ ްޓީމުތަކުގައި ްފެތުންތެރިންނަށް ްވާދަކުރާ ްބައިގައި ްމާސްޓާސް ވެ.

ްވާދައެއްް ްކެޓަގަރީގައި ްމާސްޓާސް ްއިވެންޓެއްގައި ްފަތާ ްޓީމަށް ްބައިވެރިވިނަމަވެސް ްޓީމެއްގައި ްމިގޮތަށް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ްނުކުރެވޭނެއެވެ.ް

 މުބާރާތުގެްޓީމްްއިވެންޓްގެްގޮތުގައިްއެފެތުންތެރިއަކުްބައިވެރިވާްއިވެންޓެއްގައިްއޯޕަންްކެޓަގަރީގައިްވާދައެއްްނުކުރެވޭނެއެވެ.9.12ް
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partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

 

ްމެޑެލްްޕޮއިންޓްްދެވޭގޮތްްޓީމްްކެޓަގަރ9.13ްްީ
ްގޮތްް)ޓީމްްއިވެންޓް(މެޑެލްްޕޮއިންޓްްދެވ7.11.2ްްޭްމެޑެލްްޕޮއިންޓްްދެވޭގޮތްް)އިންޑިވިޖުއަލްްއިވެންޓް(7.11.1ް

ްޕޮއިންޓ15ްްްްގޯލްޑްްމެޑަލްް
ްޕޮއިންޓ10ްްްްސިލްވަރްމެޑަލްް
ްޕޮއިންޓ5ްްްްބްރޮންޒްްމެޑަލްް

ްޕޮއިންޓ30ްްްްގޯލްޑްްމެޑަލްް
ްޕޮއިންޓ20ްްްްސިލްވަރްމެޑަލްް
ްޕޮއިންޓ10ްްްްބްރޮންޒްްމެޑަލްް

ް

ްމުބާރާތުގެްއިވެންޓްތައްްކުރިޔަށްދާނެްގޮތް:ްް-10
ްހީޓްތަކަށާއ10.1ްްި ްއުސޫލުންނެވެ. ްބާއްވާ ްއިވެންޓްތައް ްފައިނަލް ްއަދި ްހީޓް ްގެންދެވޭނީ ްކުރިޔަށް ްއިވެންޓްތައް މިމުބާރާތުގެ

ްފައިނަލްތަކަށްްފެތުންތެރިންްއަތުރާނީްފީނާގެްޤަވައިދާއިްއެއްގޮތްވާގޮތުގެްމަތިންނެވެ.ް

ްގެްޤަވާއިދުގައިވާްގޮތަށެވެ.ްް(FINA)ފައިނަލްްއަދިްހީޓްތަކުގައިްފެުތްނތެރިންްލޭންތަކަށްައތުރާނީްފީނ10.2ްްާ
ް

ްމުބާރާތްްބާއްވާތަންްް-11
ްް ްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ްސަރަޙައްދުގައި ްޓްރެކް ްފަރާތު ްއިުރދެކުނު ްމާލޭ ްއޮންާނނީ ްމިމުބާރާތް ޕްލެޓްްބީ.އެމް.އެލް.

ް ްފެތުްނތެރިންަންށްފޯމުގައެވެ. ްކްލަބްތަކަށާ ްމިއެސޯސިއޭޝަނުން ްޖެހިއްޖެނަމަެއކަން ްބާއްވަން ްމުބާރާތް މިނޫންތަނެއްގައި
 އަންގާނެއެވެ.

ް

ްމުބާރާތުގެްރެފްރީންނާއިްއޮފިޝަލުން:ް-12

ނޑައަޅާްބައެކެވެ.ްް ްްމިމުބާރާތުގެްރެފްރީންނާއިްއޮިފޝަލުންގެްގޮތުގައިްތިޭބނީްމިއެސޯސިއޭޝަނުންްކަ
ްް

ްމުބާރާތްްހިންގާްޢާއްމުްޤަވާއިދުްް-13
މިމުބާރާތުގެްއިވެންޓްތައްްއޮިފިޝއޭޓްްކުރުމުގައިްއަޞްލެއްްކަމުގައިްބަލާނީްބަިއނަލްްއަގުވާމީްފެުތމުގެްޖަމްޢިއްޔާްް

ްގަވާޢިދުތަކާއިް ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްމިއެސޯސިއޭޝަނުން ްމީގެއިތުރުން ްޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ ްކަ ްއިން "ފީނާ"
ް ްކުރާނެއެވެ. ްރިޢާޔަތް ްމުބާާރތުގެްއުޞޫލުތަކަށްވެސް ްނިންމާނީ ްއެަކމެއް ްދިމާވެއްޖެނަމަ ްނެތްކަމެއް ްޤަވާިޢދުގަިއ މިދެންނެވި

ްއޮގަނައިޒިންގްކޮމިޓީންނެވެ.ް
ް

ްފެތުންތެރިންގެްލޭންްބަދަލުވުމުންްޑިސްކޮލިފައިްވުންްްް-14
14.1ްް ްފެތުންތެރިންމުބާރާތުގެ ްަފތާ ްއެހެްއިވެންޓްތަކުގައި ްފިޔަވައި ްލޭން ްފަތަމުންދާ ްލޭނަކަށްްއެފެުތންތެރިޔާ ްނ

ްހަށިަގނޑު ްމުޅި ްބައެއްްްފެތުންތެރިޔާގެ ނޑުން ްހަިށގަ ްލޭނުެގްފެުތންތެރިޔާއަށްްްބަަދލުވެްނުވަތަ ްޮއތް ޖެހިގެން
ްްރޭސްކުރިޔަށްގެންދަންްއުނދަގޫނުވާނަމަްލޭންބަދަލުވިްެފތުންތެރިޔާްޑިސްކޮލިފައިްނުކުރެވޭނެއެވެ.ްނަމަވެސް؛ް

ްނ14.2ްި ްސްޓާޓްކޮށް ްއިވެންޓް ްފެތުންތެރިޔަކުްފެތުންތެރިޔާ ްއެ ްޓާންކުރަންވާނީ ްޓާންކުރާނަމަ ްއަދި ންމަންވާނީ
ްޓާްން ްައދި ްނިންމުމުގައި ްއިވެންޓް ްއާއި ްކުރުމުގަ ްސްޓާޓް ްއިވެންޓް ްލޭންގައެެވ. ްހަމަޖެިހފައިވާ ފަތަން
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sponsors: 
 

 

ްޓާނިްން ްނުވަަތ ްނިންމައި ްއިވެންޓް ްފަަށއި، ްއިވެންޓް ްލޭނަކުން ްއެހެން ްފެތުންތެރިޔާ ކުރުމުގައިވެސް
 ފިނަމަްއެފެތުްނތެރިޔަކުްއެްއިވެންޓަކުންްޑިސްކޮލިފައިްވާނެއެވެ.ްހަދައި

ް

ްމުބާރާތުގައިްޢަމަލުކުރެވޭްޢާއްމުްގަވާއިދާްކުޅިވަރުގެްރޫޙާްޚިލާފުވުންްް–15ް
ްހިންގާްް ްޢަމަލެއް ްޚިލާފުވާފަދަ ްޤަވާޢިދާއި ްރޫޙާއި، ްކުޅިވަރުގެ ްޤަވާޢިދާއި ްޢާއްމު ްކުރަމުންދާ ްޢަމަލު މިމުބާރާތުގައި

ްމުބާރާތުގެް ްއިޚްތިޔާރު ްފުރިހަމަ ްވަކިކުރުމުގެ ްމުބާރާތުން ްނުވަތަ ްސަސްޕެންޑްކޮށް ްއިވެްނޓްތަކުން ްމުބާރާތުގެ ފެތުންތެރިޔަކު
ްކޮށްފައިވާް ްބަޔާން ްތިރީގައި ްނިމެންެދންވެސް ްފެށިގެން ްުމާބރާތް ްމިގޮތުން ްލިބިގެންވެއެވެ. ްމިއެސޯސިއޭޝަނަށް ރެފްރީއަށާއި

ްނެއެވެ.ޤަވާޢިދަށްްޢަމަލުކުރެވޭ
ް

ްއޮފިޝަލަކާމެުދ15.1ްް ްުމޢާމަލާތުކޮށް ްބަހުން ްހުތުރު ްއޮފިޝަލުންނާއި ްއަދި ްރެފްރީ ްމުބާރާތުގެ ްފެތުންތެރިޔަކު އެއްވެސް
ްމުބާރާތުގެް ްމިނަށްބަލައި ްކުޑަ ްބޮޑު ްއެޢަމަލެއްގެ ްސާބިތުވެއްޖެނަމަ ްހިންގިކަން ްއަމަލެއް ްޚިލާފް އަދަބާއި

ް ްމަޝްަވރާއާއި ްމުބާރާތުގެްއޮގަނައިޒިންގްކޮމެޓީގެ ްއިޚްތިޔާރު ްފުރިހަމަ ްވަކިކުރުމުގެ ްމުބާާރތުން ްފެތުންތެރިޔާ އެކު
ްއިހްރިޔާރުް ްފުރިހަމަ ްކުރުމުގެ ްސަސްޕެންޑް ްއިވެްނޓަކުން ްބައެއް ްުނވަތަ ްލިބިގެންވެއެވެ. ރެފްރީއަށް

ްމިއެސޯސިއޭޝަނަށްްލިބިގެންވެެއވެ.
15.2ްް ްއަމާންކަން ްއަމަން ްސަރަޙައްދުގެ ްހިގަމުންދާ ްކްލަބެއްގެްމުބާރާތް ްނުވަތަ ްފެތުްނތެރިޔަކު ްގޮތަކަށް ގެއްލިދާފަދަ

ްގެންަން ްޢަމަލުތައް ްމިގޮތަށް ްއެޅޭނެއެވެ. ްިފޔަވަޅު ްގަވާޢިދުން ްއެފަރާތްތަކާމެދު ްޢަމަލުކުރަމުންދާނަަމ އޮފިޝަލަކު
ް ްނުވަތަ ްސަސްޕެންޑްކޮށް ްއިވެންޓްތަކުން ްބައެއް ްފެތުންތެިރން ްނުވަތަ ްކުަލބެއް ްހިމެނޭ މުބާރާތުްންފެތުންތެރިން

ްވަކިކުރުމުގެްއިޚްތިޔާރުްމުބާރާތުގެްއޮގަނައިޒިންގްކޮމިޓީއަށްްލިބިެގންވެއެވެ.ް
ްމުވައްޒަފުންގ15.3ްްެ ްމިއެސޯސިއޭޝަންގެ ްއޮފިޝަލަކުވިޔަސް ްކުަލެބއްގެ ްނުވަތަ ްފެތުންތެރިޔަކު ްބައިވެރިވާ މުބާރާތުގައި

ްސަރަޙައްދުގަ ްހިނގަމުންދާ ްމުބާާރްތ ްގޮތަކަށް ްހިންގުންފަދަްއަގުވެއްޓޭފަދަ ްމާރާމާރީ ްޒުވާބުކޮށް ްއަޑުގަދަކޮށް އި
ްވަކިކުރުމުގެް ްމުބާރާތުން ްނުވަތަ ްސަސްޕެންޑްކޮށް ްއިވެންޓްތަކުން ްބައެއް ްއެފެތުންެތރިއަކު ްހިންގާނަމަ ޢަމަލެއް

ްއިޚްތިޔާރުްމުބާރާތުގެްއޮގަނައިޒިންގްކޮމިޓީއަށްްލިބިގެންވެއެވެ.
ްފެތ15.5ްު ްއަނެއް ްފެތުންތެރިޔަކު ްއަބުަރށްްއެއްވެސް ްފެތުންތެރިއެއްގެ ްނުވަތަ ްގޮތަކަްށ ްައގުވެއްޓޭފަދަ ްނތެރިއެއްގެ

ްމުބާރާތުންވަކިކޮށްް ްއެފެތުންތެރިޔަކު ްބަލައި ްއެމައްސަލަ ްދިމާކޮށްހަދާނަމަ ްފާޅުގައި ްޢަމަލުކޮްށ ްގޮތަކަށް ހުތުރުވާފަދަ
ްގަނައިޒިންގްކޮމިޓީއަްށްލިބިގެންވެއެވެ.ނުވަތަްބައެއްްއިވެންްޓތަކުންްސަސްޕެންޑްްކުރުމުގެްއިޚްތިޔާރުްމުބާރާތުގެްއޮ

ްގޮތަކަށ15.6ްްް ްއަގުވެއްޓޭފަދަ ްފެތުންތެރިއެއްގެ ްޓީމުގެ ްއަނެއް ްޓީމަކުން ްއެއްވެސް ްބައިވެރިކުރާ ްފެތުންތެރިން މުބާރާތުގައި
ްއެމައްސަ ްދިމާކޮށްހަދާނަމަ ްފާޅުގައި ްޢަމަލުޮކްށ ްހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ްއަބުރަްށ ްފެތުްނތެރިއެއްގެ ްބަލައިްނުވަތަ ލަ

ްމުބާރާތުގެް ްއިޚްތިޔާރު ްކުރުމުގެ ްސަސްޕެންޑް ްއިވެންޓްތަުކްނ ްބައެއް ްނުވަތަ ްވަކިކޮށް ްމުބާރާތުން އެޓީމެއް
ްއޮގަނައިޒިންގްކޮމިޓީއަށްްލިބިގެްނވެއެވެ.

 
ް
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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 

 

partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

ްޓެކްނިކަލްްބައްދަލުވުން:ް–16ް
ްް ްޓީމްތަުކގެ ްއޮފިޝަލުްނނާއި ްމުާބރާތުގެ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްބައްދަލުވުްންމިމުބާރާތް ްބާްއވާ ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަްށ

ްގަޑިއިރުްކުރިންްއެންގޭނެއެވެ.24ްްބޭއްވޭނެތަނަކާއިްވަުގތެއް،ްމަދުވެގެންް، އޮންނާނެއެވެ.ްމިބައްދަލުުވންްއޮްނނަްތާރީޚާއި
ް

ްއިނާމާއިްހަނދާނީްލިޔުންްް-17
ް
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ްޚާއްޞަްވަނ17.3ްްަ
ްމޮޅުް ްއެންމެ ްބަޔަކުން ްޮކްނމެ ްއަދި ްޖިންސަކުން ްކޮންމެ ްޢުމުރުފުރާއަކުން ްކޮންމެ ްާވަދކުރާ ްފެުތންތެރިން މުބާރާތުގައި

ްފެތުންތެރިޔާްހޮވައި:ް
ް

ްރުފިޔާ،ްތަށި،ްސެޓްފިެކޓ1500.00ްްްްވަނަްފެތުންތެރިޔާްއަށް:ް-1ް
ްރުފިޔާ،ްތަށި،ްސެޓްފިެކޓ1000.00ްްްްވަނަްފެތުންތެރިޔާްއަށް:ް-2ް
ްރުފިޔާ،ްތަށި،ްސެޓްފިކެޓ500.00ްްްްވަނަްފެތުންތެރިޔާްއަށް:ް-3ް

ްޚާއްޞަްއެހީއަށްްބޭނުންވާްމީހުންގެްބައި،ްމާސްޓާސްްބައިް، އޯޕަންްކެޓެގަރ17.1ްްީ

ްކޮންމެްބަޔަކުންްއަދިްޢުމުރުްފުރާއަކުންްއަންހެން،ފިރިހެންް

ްގޯލްޑްްމެޑަލްްއަދިްސެޓްފިކެޓްްްވަނ1ްްަކޮންމެްއިވެންޓަކުންް
ްސިލްވަރްމެޑަލްްއަދިްސެޓްފިކެޓްްްވަނ2ްްަކޮންމެްއިވެންޓަކުންް
ްބްރޯންޒްްމެޑަލްްއަދިްސެޓްފިކެޓްްްވަނ3ްްަކޮންމެްއިވެންޓަކުންް

ްޓީމްްކެޓެގަރ17.2ްްީ
ްޓީމްތަކުގެްބައިް)ރިލޭްއިވެންޓް(ްއަންހެން،ފިރިހެންް

ްވަނަްގޯލްޑްްމެޑަލްްްއަދިްސެޓްފިކެޓ1ްްްކޮންމެްއިވެންޓަކުންް
ްވަނަްސިލްވަރްމެޑަލްްއަދިްސެޓްފިކެޓ2ްްްކޮންމެްއިވެންޓަކުންް
ްވަނަްބްރޯންޒްްމެޑަލްްއަދިްސެޓްފިކެޓ3ްްްކޮންމެްއިވެންޓަކުންް

ްޓީމްތަކުގެްއިނާމްްފައިސާް

ްވާދާއިގެތަށިްއަދިްސެޓްފިކެޓްްް،ރުފިޔ12000.00ްާ)އަންހެން،ފިރިހެން(ްްވަނަްޓީމަށ1ްް
ްރުފިޔާްއަދިްސެޓްފިކެޓ8500.00ްްް)އަންހެން،ފިރިހެން(ްްވަނަްޓީމަށ2ްް
ްރުފިޔާްއަދިްސެޓްފިކެޓ6000.00ްްް)އަންހެން،ފިރިހެން(ްްވަނަްޓީމަށ3ްް
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top  partner: 
 

since 1983 
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partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

ް

 ްްްޕޮއިންޓ ްމެޑެލް ްހޯދާ ްއިވެންޓްތަކުން ްވާދަކުރާ ްފެތުންތެިރން ްމުބާރާތުގައި ްހޮާވނީ ްފެތުްނތެރިން ްވަނަތަކަށް މި
ބަލައިގެންނެވެ.ްޓީމެއްގެްނަމުގަިއްވާދަކުރިޔަސްްއިންޑިވިޖުއަލްްބައިގައިްވާދަކުރިޔަށްްއެްފެތުންތެިރއަކުްހިމެޭން

މެޑެލްްޕޮއިންޓްްގުނާނެއެވެ.ްމިްގޮތަށްްގުނާއިރުްރިލޭްއިވެންޓުެގްްޢުމުރުފުރާްއަކަށްްއެފެތުންތެރިއަކުްހިމަނައި
 ޕޮއިންޓްްނުގުނޭނެއެވެ.ް

ް
ްނަތީޖާްއިޢުލާނުކުރުމާއިްނަތީޖާްސައްޙަވެްކަށަވަރުވުން:ް-18

- ް ްކުރުމަށްފަހު ްއިޢުލާނު ްނަތީޖާ ްއިވެންޓެއްގެ ްއިވެންޓުެގ30ްްމުބާރާތުގެ ްބެހޭގޮތުން ްއިވެންޓާ ްއެ ްތެރޭގައި މިނިޓް
ބައިވެރިއަކުްނުވަތަްޓީމަކުންްއެްއވެސްްމައްސަލައެއްްހުށަނާޅާނަމަްއިވެންޓްގެްނަތީޖާކަމުގައިްއިޢުާލނުކުރިްފުރަތަމަް

ްނަތީޖާއަކީްއިވެންޓްގެްނަތީޖާްކަުމގައިްވާނެއެވެ.
ް

ްމައްސަލަްހުށަހެޅުންްް-19
ްއިވެންޓް ްހިންގަންްމިމުބާރާތުގެ ްމުބާރަތް ްހުށަހެޅޭނީ ްމައްސަލަ ްނަމަވެސް ްހުށަހެޅޭނެއެވެ. ްމައްސަލަ ްކަންތައްތަކަށް ްދިމާވާ ތަކުގައި

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

ްމަތިންނެވެ.

- ް ްލަސްވެެގން ްއިޢުލާނުކުރާާތ ްނަތީޖާ ްވަގުތީ ްއިވެންޓުެގ ްިއވެންޓާގުޅޭގޮތުނ30ްްްމުބާރާތުގެ ްތެރޭގައި މިނިޓްެގ
 އޮންާނނެއެވެ.ްްމައްސަލައެއްްއޮތްނަމަްއެމައްސަލައެއްްހުށަހަޅަންްފުރުޞަތު

ްއިވެންޓާގުޅޭް - ްއެ ްޓީމަކުން ްނުވަތަ ްެފތުންތެރިއަކު ްވާދަކުރި ްއިވެންޓުގައި ްބެހޭޮގތުން ްއިވެންޓާ މިވަގުތުތެރޭގައި
 މައްސަލައެއްްހުށަނާޅާނަމަްއިޢުލާނުކުރިްފުރަތަމަްނަތީޖާއަކީްއިވެންޓްގެްނަތީޖާްކަމުގައިްވާނެއެވެ.

 ގެްމައްސަލަްހުށަހަޅަންވާނީްއެފެތުންތެރިއަކުްބައިވެރިވިްޓީމުންްނުވަތަްކޯޗެވެ.ްއަހަރުްނުފުރޭްފެތުންތެރިނ18ްްޢުމުރުންް -
 މުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާްޓީމަކުންްމައްސަލަްހުށަހަޅާްފޯމުގައިްސޮއިކުރެވޭނީްހަމައެކަނިްޓީމްގެްމެނޭޖަރްނުވަތަްކޯޗަށެވެ. -
ްއިވެ - ްއެ ްކުރާފަހުންވެސް ްއިޢުލާނު ްނަތީޖާ ްއިވެންޓެއްގެ ްހުރިކަންްމުބާރާތުގެ ްމައްސަލައެއް ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ންޓެއްގެ

ްފާހަގަްކުރެވުނުްނަމަްއެކަންްބަލައިްނަތީޖާް ްމޭޒަށް ްކުރެވިްއެއްވެސްްފަރާތަކުންްހުށަހަޅައިފިނަމަްނުވަތަްއިދާރީ ފާހަގަ
 .ްރަނގަޅުްކުރެވޭނެއެވެ.ްއެފަދަްޙާލަތެއްގައިނަމަްއެކަންްއެސަރަޙައްދުގައިްއިޢުލާނުްކުރެވޭނެއެވެ

ް

ްހެދުންްއެޅުންްް-20
ްމިމުބާރާތުގައިްފަތާްފެތުންތެރިންްތިބެންޖެހޭނީްތިރީގައިވާފަދަްގޮތަކަށްްހެދުންްއަޅައިގެންނެވެ.ް

ްއަންހެންްފެތުންތެރިނ20.1ްްް
ނޑައި،ްގައިްފެންނަގޮތަށްްހުންނަްސްވިމިންސޫޓުލައިގެންްއިވެންޓަކަށްްނޭރޭނެއެވެ.ް-1 ްއަތްކަ
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sponsors: 
 

 

ނޑާލާފައިހުންނަްސްވިމްްސޫޓުލައިގެންްއިވެންޓަކަށްްނޭރޭނެއެވެ.ފައިވަޅާއިްހަމައިންްް-2 ްކަ
މާބޮޑަށްްތުނިފޮތިންްފަހާއިްމޫދަށްއެރިްތެމެމުންްގައިްއެނގޭކަހަލަްއަލިްކުލަކުލައިގެްތުނިްފޮތިންްފަހާފައިވާްސްވިމްްް-3

 ސޫޓްްނުވަތަްއެފަދަްހެދުމެއްލައިގެންްފަތައިގެންްނުވާނެއެވެ.
ް

ްންތެރިންްފިރިހެންްފެތ20.2ްްު
ް.ް"ޖަނގިޔާ"ްގެްސިފަްއަދިްޖަނގިޔަލުގެްސައިޒަށްްހުންނަްޓްރަންކްްލައިގެންްމުބާރާތުގެްއިވެންޓްތަކަށްްނޭރޭނެއެވެ.1ް
ްއެފަަދ2ް ްނުވަތަ ްފަހާފައިހުިރ ްފޮިތން ްތުނި ްހާމަާވފަދަ ްވަނާތައް ނޑުގެ ްހަށިގަ ްތެމުމުން ްގައި ްއެރި ްމޫދަށް .

ްއެތެރެއިންްޖަނގިޔާްނުލައިހުރެވެސްްނުފެތޭނެއެވެ.ް،ންއަލިކުލަކުލައިގެްފޮތީގެްޓައިޓްލަިއގެ
ް

 ފުރަތަމަްއެހ21ްްީ

ްމަސައްކަްތް - ްއެސޯސިއޭޝަނުން ްހަމަޖައްސަން ްއިންތިޒާމު ްދިނުމުގެ ްއެހީ ްފުރަތަމަ ްވަގުތު ްކުރިޔަށްދާ މުބާރާތް
ްބަހައްޓަްން ްހަމަޖައްސާފައި ްއިންތިޒާމު ްއެހީގެ ްފުރަތަމަ ްޓީމުތަކުންވެސް ްވަގުތު ްހިނގަމުންދާ ްމުބާރާތް ކުރިނަމަވެސް

 ވާނެއެވެ.ް
 

ްއްްދިމާވުން:ްޤަވާއިދުގައިްހިމެނިފައިްނެތްކަމެްް-22
ްމިގަވާޢިދުގައިްބަޔާންވެފައިްނެތްކަމެއްްދިމާވެއްޖެނަމަްއެކަމެއްްނިންމާނީްމިމުބާރާތުގެްއޮގަނައިޒިންގްކޮމިޓީންނެވެ.ް

ް

ް
ް

ް

ްމުބާރާތުގެްއޮގަނައިޒިންގްކޮމިޓީްއެކުލެވިގެންވަނީ:ްް-23
 ްްްްއިވެންޓްްމެނޭޖަރ -
 ްްްްމުބާރާތުގެްކޯޑިނޭޓަރް -
 ްްްްފެސިލިޓީްކޯޑިނޭޓަރް -
 ްމުބާރާތުގެްރެފްރީްނުވަތަްއެސިސްޓެންޓްްރެފްރީް -
ް

 ސްޕޮންސަރުންްް-24

 ބޭންކްްއޮފްްމޯލްޑިވްސްްޕީ.އެލް.ސީް)ބީ.އެމް.އެލް(ްއެވެ.ްމިމުބާރާތުގެްއޮފިޝަލްްސްޕޮންސަރްއަކީް -
ޓީމްތަކުންްހޯދާްސްޕޮންސަރުންްއިޝްތިހާރުކުރުމަށްްބޭނުންކުރެވޭނީްއެޓީމަކަށްްލިބޭްޓެންޓުގެްއެތެރެއާއިްއެޓީމަކުންްބޭނުންކުރާް -

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

 ސްޕޮންސަރްބޭނުންކޮށްގެންްނުވާނެއެވެ.ްްޓީމަކުން
ްބީ.އެމް.އެލްް - ްއެސޯސިއޭޝަނުންްދޫކުރާ ްއަޅަންވާނީ ްފެތުންތެރިން ްއަޅައިގެންްފަތާ ްކެޕް ްފަތާްފެތުންތެރިންގެތެރެއިން މުބާރާތުގައި

 ކެޕްއެވެ.ް
ް
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ްޖޫރީްއޮފްްއެޕީލްސްްކޮމިޓީްް-25
 ްްްކަންކަނ ްއޮފިޝިއޭޓިންގެ ްއާއި ްޕާފޯމަންސް ްފެތުންތެރިންގެ ްކުރިޔަށްދާއިރު ްރޭސްތައް ްފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ

ްޖަވާބުދިނުމުގަިއް ްބަލައި ްޝަކުވާތައް ްހުށަހަޅާ ްގުޅިގެްނ ްަނތީޖާތަކާއި ްއިެވންޓްތަކުގެ ްބެލުމަށާއި ހިނގަމުންދާގޮތް
 ވާނަމަްޖުރީްއޮފްްއެޕީލްސްްކޮމިޓީްއެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.ްރެފްރީއަށްްލަފާދިނުމަށްޓަކައިްކުަލބްތަކުންްޭބނުން

 ްީމެމްބަރުންގެްމައްޗަށެވެ.5ްްުނވަތ3ްްަމިކޮމިޓީްއެކުލެވިގެންްވާނ 
 ްީްއެކުލަވާލާނ ްކޮމިޓީ ްނަންތަކުގެތެރެއިންނެވެ. ްހުަށހަޅާ ްކުލަބުތަކުން ްއެކުލަވާލާނީ ްކޮމިޓީ ްޖޫރީ ްއެކުލަވާލާ މިގޮތުން

ްމެނޭޖަރުންނާ ްގޮތުގައިްކުލަބްތަކުގެ ްކޯޗެއްގެ ްޓީމެއްގެ ްނުވަތަ ްކުލަބެއްގެ ްއެއްވެސް ްބައްދަލުވުމުގައެވެ. ްާބއްވާ އެކު
 މަސައްކަތްކުރާްމީހަކުްމިކޮމިޓީގެްމެމްބަރުންގެްގޮތުގައިްނުިތބޭނެެއވެ.ް

 ެްޖޫރީްއޮފްްއެޕީލްސްްކޮމިޓީއަކީްފެތުމުގެްރޭސްތައްްކުރިޔަށްދާއިރުްރޭސްތައްްބަލަންްތިބެންެޖހޭނެްަބއެކެވ. 
 ް.ެޖޫރީްއޮފްްއެޕީލްސްްކޮމިޓީގެްޤަވާޢިދެއްްއެސޯސިއޭޝަނުންްއެކުލަވާލައިްއެކޮމިޓީގެްމެމްބަރުންނަށްްޭދނެއެވ 


