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 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް   44ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ  

 މުާބރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު 

 

މިއީ ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  
 މުާބރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު ހިމެނޭ ލިުޔމެވެ.ވަނަ ފެތުމުގެ  44އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ާބއްވާ ޤައުމީ 

 މުާބރާތުގެ ނަން:
 2019ވަނަ ފެތުމުގެ މުާބރާތް  44ީބ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 

National Swimming Competition 2019 rdBML 43 

 ތައާރަފް  . 1 )ހ(

 މުާބރާތް އޮންނާނެ ތާރީޚް:
 އަށް 23ން  16ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްަބރު މަހުގެ  2019

   )ށ(

 މުާބރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ: 
 ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ )ީބ.އެމް.އެލް(

   )ނ(

 މުާބރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

   )ރ(

 މުާބރާތުގެ ަބއިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 
  13:00ދުވަހުގެ  ުބރާސްފަތިވާ  2019ނޮވެމްަބރު  7

   )ބ(

 މުާބރާތުގައި ހިމެނިފައިވާ ަބިއތައް:
މި މުާބރާތް ރޭވިފައިވަނީ  ައންނަނިވި ަބއިތަކުން، ައންހެން އަދި ފިރިހެން ވަކިްނ 

 ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.

   )ޅ(

    .1 ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ ަބއި 

    .2 އޯޕަން ކެޓަގަރީ

     )ހ( (EAD)ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފެތުްނތެރިންގެ ކެޓަގަރީ 

     )ށ( ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ
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     )ނ( ސީނިއަރ ކެޓަގަރީ

     )ރ( މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ 

   )ކ( މުާބރާތުގެ ގިންތި: ޤައުމީ ލެވެލް 

 

އިވެންޓެއްގައި ަބއިވެރި ކުރެވޭނީ  މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ކޮންމެ 
 ފެތުންތެިރންނެވެ. 3ގިނަވެގެން 

މުބާރާތުގެ   . 2 )ހ(
 އިވެންޓްތައް 

. ގެ )ޅ( ގެ  1މުާބރާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކެޓަގަރީ )
ތަކުގައި އިވެންޓެއް ޭބއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި  ފިޔަވާ އެހެން ކެޓަގަރީ )ގެ )ހ(  .2

 ފެތުންތެރިން ނުވަތަ ޓީމް ަބއިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ. 3މަދުވެގެން ޖިންސަކުން  

 )ށ(

. ގެ )ޅ( ގެ  1) ކެޓަގަރީ ވާ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާމުާބރާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން
 2މަދުވެގެން ެއ އިވެްނޓެއްގައި ެގ އިވެންޓެއް ޭބއްވޭނީ ޖިންސަކުން  )ގެ )ހ(  .2

 ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިވެފައިވާނަަމއެވެ.

   )ނ(

  3.( ޭބއްވޭނީ، ޖިންސަކުން މަދުވެގެން 1. ގެ )ޅ( ގެ 1މުާބރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީ )
 )ތިނެއް( ޓީމު ަބއިވެރިވެފައި ވާަނމައެވެ.

   )ރ(

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށް ޓީމެއްގެ ނަމުަގއި ަބއިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ 
 އިވެންޓުގައެވެ. 4އިވެންޓު ނުހިމަނައި އިންޑިވިޖުައލް 

   )ބ(

ިއވެންޓް ފިޔަވައި އެހެން  4ޓީމުގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ  ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ ފެުތންތެރިން 
ވާދަ ކުރެވޭނެއެވެ. މުާބާރތުގެ ޓީމް އިެވންޓްެގ  ޓަގަރީގައިއިވެންޓްތަކުގައި އޯޕަން ކެ

ގޮތުގައި އެފެތުންތެރިއަކު ަބިއވެރިވާ އިވެންޓެއްގައި އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދައެއް  
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 
 
 
 

   )ޅ(
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   )ކ( މުާބރާތުގައި ޭބއްވުމަށް ތާވަލްޮކްށފައިވަނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެެވ.

Senior Junior MASTERS EAD TEAM EVENT 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Freestyle 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Backstroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Breaststroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Butterfly 

✓ ✓   ✓ 100m Freestyle 

✓ ✓   ✓ 100m Backstroke 

✓ ✓   ✓ 100m Breaststroke 

✓ ✓   ✓ 100m Butterfly 

  ✓ ✓  100m Individual Medley 

✓ ✓   ✓ 200m Freestyle 

✓ ✓   ✓ 200m Individual Medley 

    ✓ 400m Individual Medley 

✓ ✓   ✓ 400m Freestyle 

    ✓ 4 x 50m Freestyle Relay 

    ✓ 4 x 50m Medley Relay 

    ✓ 4 x 100m Freestyle Relay 

    ✓ 4 x 100m Medley Relay 

11 11 5 5 15  
 

. ގެ )ޅ( ގައި ުބނާ ކެޓަގަރީތަކަށް، އަންހެން އަދި 1މުާބރާތް އޮންނާނީ، މިޤަވައިދުގެ 
 ވަކިން ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ. ޖިންސު ފިރިހެން

   )ވ(

މިމުާބރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ހީޓް އަދި ފައިަނލް އިވެންޓްތައް ާބއްވާ 
ހީޓްތަކަށާއި ފަިއނަލްތަކަށް ފެުތންތެރިން އަތުާރނީ ފީނާގެ ޤަވައިދާއި އުސޫލުންނެވެ. 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

   )މ(

( ގެ FINAފައިނަލް އަދި ހީޓްތަކުގައި ފެތުންތެރިން ލޭންތަަކށްއަތުރާނީ ފީނާ )
 ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

   )ފ(

 

މުބާރާތުގައި   . 3 )ހ( ޓީމް ކެޓަގަރީ 
 ބައިވެރިވުން 

މިމުާބރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރގެ 
ޖަމާޢަތްތަކަްށ  ، ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ހިންގާ ކުޅިވަރު ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާ

 އެކަންޏެވެ.

1.  
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ދަރިވަރުންނާއި އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިމުާބރާތުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ 
ކްލަްބތައް ތަމްސީލުކުރަން ސްކޫލަކުން ނުވަތަ އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުމާއި 
ވީއްލުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކްލަްބތަުކންނެވެ. ކްލަުބަތކުން އެދުމުން، 

ވާ ކަމުގެ  އެ ފެތުންތެރިއެއް މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅާފައި
 ލިޔުމެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

2.    

މެދުގައި އެފެތުންތެރިއަުކ  މިމުާބރާތުގައި ޓީމްތަކުން ވާަދކުރާ ފެތުންތެރިންގެ
ކުލަަބށް ފެތުަމށް އެއްަބސްާވ އެއްަބސްވުމެއް އޮންނަންާވނެއެވެ. އަދި، 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މިއެއްަބސްވުން  24 ބޭނުންވެއްެޖނަމައެސޯސިއޭޝަނުން 
 އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

3.    

)އެކެއް(  1އްޖެއިން ޭބުރގެ މިމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންެމ ކްލަަބކަށްވެސް ރާ
 ފެތުންތެރިޔަކު ަބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބގެންވެއެވެ.

4.    

ތަުކްނ ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ފެުތންތެރިޔަކު ގެންނަނަަމ މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމު
ަކނޑައަޅާއިފައިވާ  ގެންނަންޖެހޭީނ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިެބހޭ ދާއިރާތަކުްނ މިކަމަށް 

 ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.

5.    

އެފެތުންތެރިޔަކު  ،މުާބރާތުގައި ރާއްޖެއިންޭބރުގެ ފެތުންތެރިޔަކު ވާދަކުރާނަމަ
ނިސްަބތްވާ ޤައުމުގެ ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަނުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ 

 އެފެތުންތެރިޔަކު ަބއިވެރުކުރާ ކްލަެބއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6.    

   )ށ( މުާބރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީ

  އަދި  ާމސްޓަރސް، ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ ޓަގަރީގައި އޮންނާނީމުާބރާތުގެ އޯޕަން ކެ
 ަބއިވެރިވާޚާއްސައެހީއަށް ޭބނުންވާ ފެުތންެތރިންގެ ަބއެވެ. އޯޕަން ކެޓަގަރީަގއި 

މުާބރާތުގެ ޤަވާއިދާއި ކެޓަގަރީ ކަނޑައަޅާނީ  ަބއިވެރިާވނެންތެރިން ފެތު
ރާ އް ނުވަތަ އެފެތުންތެރިއެްއ ތަމްޞީލްކުއެއެފެުތްނތެރިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 

ންތެިރްނ ފެތުއަހަރު ނުފުޭރ  18އޯޕަން ެކޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ކުލަަބކުންނެވެ. 
މުާބރާތުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮްތވާގޮތުގެ މަތީްނ  ކެޓަގަރީ ކަނޑައަޅާނީ ވާދަކުރާނެ

އެފެތުންތެރިންގެ ެބލެނިވެރިްނ ނުވަތަ އެފެުތންތެރިންެގ ެބލެނިވެިރްނ 
 ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

1.    



h 
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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: 

 

 

އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި އެފެތުންތެރިއެއް ފަތަންވާނީ، އެފެތުންތެރިެއއް ވާދަކުރުމަށް  
 ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީގައެވެ.

2.    

    .3 ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް ަބިއވެރިވެވޭނީ އޯޕަން އެއް ކެޓަގަރީގައެވެ.

  އޯޕަންކެޓަގަރީަގއި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް މިމުާބރާތުގެ 
 ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.

4.    

މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ  06ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ ދިވެހި މީގެ އިތުރުން
ިބދޭސީންނަށްވެސް ަބއިވެރިވެޭވނެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަްށ ހުށަހަޅަންޖެޭހ 

އެފެތުންތެރިއެއް ނުވަތަ އެފެތުންތެރިއެއް ނިސްަބތްވާ ކްލަަބކުން ލިޔެކިޔުންތައް 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިނޫން ޙާލަތެއްގައި މުާބރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ 
އިންޑިވިޖުއަލް އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ފެތުންތެރިޔަކަްށ 

 ފެތުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯްނނާނެެއވެ.
 

5.    

   )ނ( ޓަގަރީގެ އުމުރުފުރާ އަދި ކެޓަގަރީތަކުގެ ތަފްޞީލް:އޯޕަން ކެ

ވަނަ އަހަރުެގ ޖެނުއަރީމަހުގެ  2019މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ 
 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފެތުންތެރިންަނށެވެ. 25ވަނަ ދުވަހަށް  1

1.    

  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ  2019ަބއިވެރިވެވޭނީ  ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި
އަހަރު ނުފުރޭ  14އަހަރު ފުރި،  10)އެކެއް( ވަނަ ދުވަހަށް 

 ފެތުންތެރިްނނަށެވެ.

3.    

 1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ  2019ަބއިވެރިވެވޭނީ ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގައި 
 ތެރިންަނށެވެ.ފައިވާ ފެތުންއަަހރު ފުރި 14)އެކެއް( ވަނަ ދުވަހަށް 

4.    

ޚާއްސަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ފެތުންތެރިންގެ ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވާ 
ވަނަ ދުވަހުގެ   1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  2019ފެތުންތެރިްނނަށް 

އަހަރު ފުރިފައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި، މޯލްޑިްވސް ޕެރަލިމްޕިކް   10ނިޔަލަށް 
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިާވ ކޮމިޓީއިން ނުވަަތ 

ނުވަތަ   ޚާއްސައެހީއަށް ޭބނުންވާ ފެތުންތެރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް

6.    
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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: 

 

 

  ސަރުކާރުގެ ކަމާއިެބހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

   )ރ( ަބއިވެރިވުމުގެ ފީ:

މިމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން  
 ރ )އެއް ހާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.1000.00ޓީމަކުންވެސް 

1.    

މި މުާބރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންެތރިއަކު ވާދަކުރާ  
 )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން ވާނެއެވެ.ރ 50.00ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް 

2.    

މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެުތންތެރިންގެ ތެރެއިން ޓީމުަތކުން ވާދަކުރާ 
ފެތުންތެރިންވެސް ޓީމުތަކުން ާވދަކުރާ އިވެންޓް ފިޔަވައި އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ 

 ރ )ފަންސާސ50.00ްއިވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާނަމަ ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް 
 ރުފިޔާ( ދައްކަން ވާނެއެވެ.

3.    

ޚާއްސައެހީއަށް ޭބނުންވާ ެފތުންެތރިންގެ ކެޓަގަރީ ގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިްނ ިމ 
 . ގައި ަބޔާންކުރާ ފީ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.2މާއްދާގެ 

4.    

މުާބރާތުގައި ފެތުންތެރިއަކު ަބއިވެރިވާ އިވެންޓެއް ކެންސަލްވެއްޖެ ނަމަ، 
އެފައިސާ އަނުބރާދިނުމަށް ލިޔުމުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އިވެންަޓްށ 
އެ ފެތުންތެރިއެއް ދެއްކި ފަިއސާ އަނުބރާ ލިޭބނެއެވެ. މިޮގތަށް ހުަށހަާޅ 

)ފަހެއް( މަސައްކަތު ދުވަސް  5ހުށަހެޅުންތައް ަބލައިގަނެވޭީނ ުމާބރާތް ނިމި 
ޅާ ހުށަހެޅުްނަތއް ަބލައެއް ހަމަވުމުގެ ކުރީންނެވެ. އޭގެފަހުން ހުށަހަ

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.    

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރަކަްށ ހުށަހެޅޭީނ 
ނުދައްކައިވާ މެންަބރޝިޕް ފީެއއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަަމ، އެ ފައިސާ 

އްކަމުން ދެއްކުމަށްފަހު ނުަވތަ އެފެުތންެތރިއަކަށް އަންގާފައިވާ ގޮަތށް ަފއިސާދަ
 ދާނަމައެވެ.

 
 

6.    
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sponsors: 

 

 

   )ބ( ފޯރމް ހުށަހެޅުން 

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީްމތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ެފތުންތެރިންވެްސ 
މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަްށ ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ސުންގަޑި ަހމަވުމުގެ ކުރިން 

ފުރިހަމަކޮށް މިެއސޯސިއޭޝަނަށް މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ެއދި ފޯމު 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

1.    

ފޯމްހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގައި ފުރިަހމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުާވ 
 ފޯރމާއި، ތެދުނޫން މަޢުލޫާމތު ިހމެނޭ ފޯރމްތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެެވ.

2.    

އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ީޓމެއްގެ ނަމުގައި 
ޓީމުގެ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ ަބއިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާނީ ވާދަކުރާނަމަ މުާބރާތުގައި 

 ފޯރމް 2ިމ ، ޓީމް ފޯރމް އަދި އިންޑިވިޖުއަލް ފޯރމް .ފޯރމް އެކަންޏެވެ
އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބފައިވާނަމަ، އެފެތުންތެރިއެއްގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގެ ފޯރމް  

 ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

3.    

އަހަރު ފުރިފައިނުވާ   10ވަނަ ދުވަހަށް  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  2019
 ފެތުންތެރިްނނަށް މިމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

   )ޅ(

 

މުާބރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ީބ.އެމް.އެލް( މި 
 އެވެ.

މުބާރާތުގެ   . 4 )ހ(
ސްޕޮންސަރ  

އަދި ކްލަބް  
އާއި  

ފެތުންތެރިން ގެ  
 ސްޕޮންސަރ 

ޓީމްތަކާއި، ފެުތންތެރިން ހޯާދ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭީނ 
 ޓެްނޓުގެ އެތެރެާއއި އެޓީމަކުން ބޭނުންކުރާ ހެދުމެެވ.އެޓީމަކަށް ލިޭބ 

 )ށ(

އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިުމާބރާތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުާބރާތް ާބއްވަން 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ޓީމަކުން ސްޕޮންސަރ ޭބނުންކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

 )ނ(

މުާބރާތުގައި ފަތާ ެފތުންތެރިންެގތެރެއިން ކެޕް އަޅައިގެން ފަތާ ެފތުންތެރިން އަޅަންވާީނ 
 އެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާ ކެޕްއެވެ. 

 )ރ(
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އެއްވެސް ކްލަެބއް ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއްގެ ސްޕޮންސަރ އަކީ މި މުާބރާތުގެ މެއިން 
ންސަރެއް މުާބރާތް ހިމެނޭ ސްޕޮންސަރުގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޕެޓިޓަރއެއް ނަމަ، އެ ސްޕޮ

ސަރަޚައްދުގައި ޭބނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ ކްލަެބއް ނުވަަތ ފެތުންތެރިއެއް ހޯާދ 
ސްޕޮންސަރ މުާބރާތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ކަށަވަރުކުރަން 

)ހަތެއް( ދުވަސްކުރިން ލިޔުމުން އެސޯސިއޭޝަނަށް  7ޭބނުންނަަމ، މުާބރާތް ފެށުމުގެ 
 ހުށަހަޅައި، އެކަން ކަށަވަރުކުރަްނ ވާނެއެވެ.

 )ބ(

 

މުބާރާތުގެ   . 5 )ހ( ޓީމް ކެޓަގަރީގެ މެޑަލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
މެޑަލް، އިނާމް  
އަދި ޕޮއިންޓް  

ދިނުމުގެ  
 އުޞޫލު 

  .1 ރިލޭ އިވެންޓް

   )ހ( ޕޮއިންޓު 30 ގޯލްޑް މެޑަލް: 

   )ށ( ޕޮއިންޓު 20 ސިލްވަރ މެޑަލް: 

   )ނ( ޕޮއިންޓް 10 ްބރޮންޒް މެޑަލް:

    .2 އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓް

     )ހ( ޕޮއިންޓު 15 ގޯލްޑް މެޑަލް: 

     )ށ( ޕޮއިންޓު 10 ސިލްވަރ މެޑަލް: 

     )ނ( ޕޮއިންޓް 05 ްބރޮންޒް މެޑަލް:

   )ށ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ މެޑަލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ 

     .1 ޕޮއިންޓު 15 ގޯލްޑް މެޑަލް: 

     .2 ޕޮއިންޓު 10 ސިލްވަރ މެޑަލް: 

     .3 ޕޮއިންޓް 05 ްބރޮންޒް މެޑަލް:

ޓީމެއްގެ ފެތުންތެރިޔަކު އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ފެތިނަމަވެސް އެފެތުންތެރިން އޯޕަން 
ކެޓަގަރީގައި ފަތައިގެން ހޯދާ ޕޮއިންޓް ޓީމަކަށް ނުގުޭނނެއެވެ. ނަމަވެސް، އޯޕަން 
ކެޓަގަރީގެ އެކި އެކި ގިންތިތަކުެގ ޚާއްސަވަނަތަކަށް، ޓީމް ކެޓަގަީރތަކުގެ އިންޑިވިޖުއަލް 

   )ނ(



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: 44NSC2019 
 

 

 

 

partners: 

 

 

(9/15) 

 

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 
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 ން އެފެުތންތެރިއެއް ހޯދައިފައިވާ ޕޮއިންޓް ގުނޭނެއެވެ.އިވެންޓްތަކު

ންެމ ކޮ  ތެރެއިން)ޅ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތަުކގެ . ގ1ެމިޤަވައިދުގެ 
މެޑަލް އިވެންޓުތަކަށް އަދި ޖިންސެއް ވަކިން، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކެޓަގަރީއެއް 

 ދެވޭނެއެވެ.

   )ރ(

    .1 މެޑަލްވަނައަށް ގޯލްޑް  1

    .2 ވަނައަށް ސިލްވަރ މެޑަލް 2

    .3 ވަނައަށް ްބރޮންޒް މެޑަލް 3

މަތިން މެޑަލް ދެޭވީނ އެ ރިލޭއެއްގައި  މެޑަލް ސްޓޭންޑްރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި 
)ހަތަރެއް( ފެތުންެތރިންނަށް އެކަންޏެވެ. ރިޒާވަރުންގެ ގޮތުގަިއ  4ފެތި 

ފެތުންތެރިންގެ ނަން ހުަށަހޅާފައިވާނަމަ، އެ ފެތުްނތެރިންނަށް މެޑަްލ 
ވާންވާނީ ިމ އަދި އެފެތުްނތެރިއެއް  ޙަވާލުކުރެވޭނީ މުާބރާތުގެ ޑެސްކުންނެވެ.

 ވެފައިވާ ފެތުންތެިރއަކަށެވެ.ވެްނޓުގައި ަބއިވެރިމުާބރާތުގެ މަދުވެގެން އެއް އި

4.    

، ގައި ަބޔާންކުރާ ޓީމް ކެޓަގަރީެގ ޚާއްސަ ވަނަތަކަށް. 1. ގެ )ޅ( ގެ 1މިޤަވައިދުގެ 

 ދެޖިންސު ވަކިން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިނާމް ދެވޭނެއެވެ.
   (ބ )

    .1 ރ )ާބރަހާސް ރުފިޔާ( އަދި ވާދައިގެ ތަށި.12000.00ވަނަ ޓީމަށް  1

    .2 އަދި ޓްރޮފީ / ޝީލްޑް ރ )އަށްހާސް ރުފިޔާ(8500.00ވަނަ ޓީމަށް  2

    .3 އަދި ޓްރޮފީ / ޝީލްޑް ރ )ަހހާސް ރުފިޔާ(6000.00ވަނަ ޓީމަށް  3

ތަކުގައި ަބއިވެރިވާ ގަރީމުާބރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަ. 2. ގެ )ޅ( ގެ 1މިޤަވައިދުގެ 
އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިޔާ  އަްނެހން އަދި ފިރިހެން ވަކީންފެތުންތެރީންގެ ތެރެއިން 

 ، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިނާްމ ދެވޭނެއެވެ.ހޮވައި

   (ޅ)

    .1 ރ )ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި ތަށ1500.00ިވަނަ ފެތުންރިޔާއަށް  1

އަދި ޓްރޮފީ /   ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ(1000.00ވަނަ ފެތުންތެރިޔާއަށް  2
 ޝީލްޑް

2.    
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އަދި ޓްރޮފީ /  ރ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(500.00ވަނަ ފެތުންރެރިޔާއަށް  3
 ޝީލްޑް

3.    

 3އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ ޚާއްސަވަނަތައް ހޮވާނީ އެކެޓަގަރީއެއްގައި އެ ޖިންސަކުން 
 ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިވެ، ފަތާފަިއވާނަމައެވެ.

   )ކ(

މިޤަވައިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ުހރިހާ ރިޒަލްޓް، އިވެންޓް ވަނަ ައދި ޚާއްސަ ވަނަ އާއި  
 ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ަބޔާންކޮށް ސެޓްފިކެޓް)ތަްއ( ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

   (އ)

މިމުާބރާތް ފެށުމުގެ ކުިރން މުާބރާތުގެ އޮފިޝަުލންނާއި ޓީމްތަކުެގ 
ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަށް ާބއްާވ ަބއްދަލުވުން އޮންާނނެއެވެ. މިަބއްދަލުވުން އޮންަނ 

 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ. 24މަދުވެގެން  ،ޭބއްވޭނެތަނަކާއި ވަގުެތއް ،ތާރީޚާއި

މުބާރާތް   . 6 )ހ(
 ހިންގުން 

މިމުާބރާތް އޮންނާނީ މާލޭ އިރުދެކުނު ފަރާތު ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  
ން ީބ.އެމް.އެލް. މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައެވެ. މިނޫންތަނެއްަގއި މުާބރާތް ާބއްވަ
 ޖެހިއްޖެނަމައެކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކްލަްބތަކަށާ ފެތުްނތެިރންނަށް އަންގާނެއެވެ.

   )ށ(

މިމުާބރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޭބީނ މިއެސޯސިއޭޝަނުން  
 ކަނޑައަޅާ ަބއެކެވެ.

   )ނ(

ގައި ބަލާނީ މިމުާބރާތުގެ އިވެންޓްތައް އޮިފޝިއޭޓް ކުރުމުގައި އަޞްލެއް ކަމު
އަގުވާމީ ެފތުމުގެ ޖަމްިޢއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. ަބއިނަލް

މީގެއިތުރުން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށްވެްސ 
 ރިޢާޔަތް ކުރާނެއެވެ. މިދެންނެިވ ޤަވާޢިދުތަކުގައި ނެތްކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް 

 ނިންމާނީ މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިްނގ ކޮމިޓީންނެވެ.

   )ރ(

   )ބ( ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.މެދު ފެތުންތެރިންގެ ޭލން ަބދަލުވުުމްނ ޑިސްކޮލިފައިވުމާއި

މުާބރާތުގެ އިވެންްޓތަކުގައި ފަާތ ފެތުންތެރިްނ އެފެތުްނތެރިޔާ ފަތަމުންދާ ޭލްނ 
ފެތުްނތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ފިޔަވައި އެހެން ލޭނަކަށް 

ަބއެއް ަބދަލުެވ ޖެހިގެން ޮއްތ ލޭނުގެ ެފތުންތެރިޔާއަށް ރޭްސކުރިޔަށްގެންދަން 
އުނދަގޫނުވާނަމަ ލޭްނަބދަލުިވ ފެތުންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

  ؛ނަމަވެސް

1.    
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(11/15) 

 

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: 

 

 

ނިންަމންވާނީ އަިދ ޓާންކުރާނަަމ ފެތުންތެރިޔާ އިވެންްޓ ސްާޓޓްކޮށް 
ޓާންކުރަންވާނީ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭންގައެވެ. އިވެންޓް 
ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެްނޓް ނިންމުމުގައި އަިދ ޓާްނ ކުރުމުގައިވެސް  

އިެވންޓް ިނންމަިއ ނުވަތަ ާޓނިްނ  ،ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން ިއވެންޓް ފަށައި
 އިފިނަމަ އެފެތުްނތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.ހަދަ

2.    

ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން އަދި ނަތީޖާ އާއި މެދު  
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.

   )ޅ(

ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މިމުާބރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ 
ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުާބރަތް ހިންަގން އެކުލަވާލައިާފއިވާ ގަވައިދާިއ 
ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާިއ 
ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ ނިންމާ ގޮަތކީ ކަނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަްށ 

 ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.ވާނަމައެވެ. މި

1.    

މިނިޓްގެ  15މުާބރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުތީ ަނތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ލަސްވެގެން 
ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން މަްއސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަްނ 

މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުްނ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. މި 
އިވެންޓުގެ ަބއިވެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަަމ 
އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީާޖ 

 ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

2.    

ނީ އެފެތުްނތެރިއެއްގެ ކޯޗެވެ. ކޯޗަކު ނެތި ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ުހށަހަަޅންވާ
މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންެތރިން، އެފެތުންތެިރންގެ އަމިއްލަ ނަމުގަިއ 

އަހަރުން ދަށުެގ  18ކޯޗަކު ނެތި ަބއިވެރިވާ  މައްސަލަހަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހަާޅނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ެބެލނިވެިރއެކެވެ.

3.    

ޓީމް ކެޓަގަރީގެ އިންޑިވިޖުއަލް އަދި ރިލޭތަކުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، 
އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ އެޓީމަކުންނެވެ. އަދި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމަކުން 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ނުވަަތ 

 ކޯޗަށެވެ.

4.    
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(12/15) 

 

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: 

 

 

މުާބރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީާޖ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަަގ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ަބލައި 

ލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި  ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާ
 އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.    

    .6 މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ޕްރޮޓެސްޓް ފޯރމް މެދުވެރިކޮށެވެ.

   )ކ( ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ 

މުާބރާތުގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ފެތުންތެރިންގެ ޕާފޯމަންސް އާއި  
އޮފިޝިއޭޓިންގެ ކަންކަން ހިނަގމުންދާގޮތް ބެލުމަށާއި އިވެންޓްތަުކގެ ނަތީޖާތަކާއި 
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ަބލައި ޖަވާުބދިނުމުަގއި ރެފްރީއަށް  
ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ކުަލްބތަކުްނ ޭބނުންވާނަމަ ޖުރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ  

 އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.

1.    

    .2 މެމްަބރުންގެ މައްޗަށެވެ. 3 މަދުވެގެން މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާނީ

މިގޮތުން އެކުލަވާލާ ޖޫރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ ކުަލުބަތކުން ހުށަހަާޅ 
އެއްވެސް ކުލަެބއްގެ ނުވަތަ ޓީމެއްގެ ޯކޗެއްގެ ގޮތުގައި  .ނަންތަކުގެތެރެއިްނނެވެ

 ރުންގެ ގޮތުގައި ނުިތޭބނެެއވެ.މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމްަބ

3.    

ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީއަކީ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ރޭސްތައް  
 ބަލަން ިތބެންޖެހޭނެ ަބއެކެވެ.

4.    

ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް ކްލަްބތަކުން ހުަށަހޅަންވާނީ ފީނާެގ ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް 
ުމާބރާތުގެ އެއްވެސް ޚަރަކާތެއްގައި ަބއިވެރިނުާވ ޤަވާއިދުތަކާއި ރައްޓެހި، 

 މީހެއްގެނަމެވެ.

5.    

   )އ( މުާބރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުން

މިމުާބރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާިއ 
ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާތުގެ އިވެންޓްތަކުްނ 
ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުާބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ  

1.    
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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: 

 

 

ާބރާތް ފެށިގެްނ  ލިިބގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މުރެފްރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް
 ޢަަމލުކުރެވޭނެއެވެ. މިޤަވައިދަށްނިމެންދެންވެސް 

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާުތގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާިއ ހުތުރު ަބހުްނ 
މުޢާމަލާތުކޮށް އޮފިޝަލަކާމެުދ އަދަާބއި ޚިލާފް އަމަެލއް ހިންގިކަްނ 
ސާިބތުވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ޮބޑު ކުޑަ މިނަށްަބލައި މުާބރާތުެގ އޮގަނައިޒިންގ 

ކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މުާބރާތުން ވަ
ގެ ރެފްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ނުވަަތ އެ ސެޝަނެއް މުާބރާތުއި ާބރު އިޚްތިޔާރާ

ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު  ަބއެއް އިވެންޓަކުްނ ސަސްޕެންޑް
 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

2.    

މުާބރާތް ހިގަމުންާދ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިާދފަދަ ގޮތަަކްށ 
ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ްކލަެބއްގެ އޮފިޝަލަކު ޢަަމލުކުރަމުންދާނަަމ 

މިގޮތަށް ޢަަމލުތައް ގެްނަނ  އެފަރާތްތަކާމެދު ގަވާޢިދުްނ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ފެތުންތެރިން ހިެމނޭ ކުލަެބްއ ނުވަތަ ފެތުްނތެރިން ަބއެްއ އިވެންޓްތަކުްނ 
ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުާބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ 

 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެްނވެއެވެ.

3.    

ވަތަ ކުލަެބއްގެ އޮފިޝަލަކުވިޔަސް މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފެތުްނތެރިޔަކު ނު
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ުމާބާރތް ހިނގަމުންާދ 
ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާުބކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ ޢަމަލެްއ 
ހިންގާނަމަ އެފެތުްނތެރިއަކު ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަަތ 

ރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް މުާބ
 ލިިބގެންވެއެވެ.

4.    

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަަތ 
ފެތުންތެރިއެއްގެ އަުބރަށް ުހތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުޮކށް ފާޅުގައި 
ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަބލައި އެފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާުތްނވަކިކޮށް ނުވަަތ 
ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ 

 ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

5.    

މުގެ މުާބރާތުގައި ފެތުންތެިރން ަބިއވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީ 6.    
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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: 

 

 

ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަަދ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ެފތުންތެިރއެއްގެ އަުބރަްށ 
ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަބލައި 
އެޓީމެއް މުާބރާތުން ވަކިކޮށް ނުަވތަ ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ  

 ގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮ

   )ވ( ހެދުން އެޅުން

މިމުާބރާތުގައި ފަތާ ފެތުންތެިރން ތިބެންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާަފދަ ގޮތަކަށް ހެދުން 
 އަޅައިގެންނެވެ.

   

    .1 އަންހެން ފެތުްނތެރިން 

ސްވިމިންސޫޓުަލއިގެން އަތްކަނޑައި، ގައި ފެންނަޮގތަށް ހުންނަ 
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

     )ހ(

ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަނޑާާލފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުަލއިގެން 
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

     )ށ(

މާޮބޑަށް ތުނިޮފތިން ފަހާއި މޫަދށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭަކަހލަ އަލި 
ފަާހފައިވާ ސްވިމް ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިން 

 ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުާވނެއެވެ.

     )ނ(

ުބރުގާ އަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށް ކަރާއި ޯބ ނިވާކޮށްގެްނ 
 އަންހެން ފެތުްނތެރިނަށް ެފތިދާެނއެވެ.

     )ނ(

    .2 ފިރިހެން ފެތުންތެިރން 

ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް "ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި 
 ލައިގެން މުާބރާތުގެ އިވެންްޓތަކަްށ ނޭރޭނެއެވެ.

     )ހ(

މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުުމން ަހށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަވާފަަދ ތުިނ 
ފޮތިން ފަހާފައިހުރި ނުަވަތ އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ 

 ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.ޓައިޓްލައިގެން، އެތެރެިއން ޖަނިގޔާ 
 

     )ށ(
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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: 

 

 

މުާބރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން 
އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް މުާބރާތް ހިނގަމުންދާ ވަގުުތ 

 ޓީމުތަކުންވެސް ފުރަތަމަ އެހީގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ަބހައްޓަން ވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން   . 7 )ހ(
 ކަންކަން 

   )ށ( މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނިވި ގޮަތެށވެ.

    .1 އިވެންޓް މެނޭޖަރު 

    .2 މުާބރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު 

    .3 ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރު

    .4 މުާބރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ

މިގަވާޢިދުގައި ަބޔާންވެފައި ނެްތކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުާބރާތުެގ 
އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. އޮަގނައިޒިންގ ކޮމިޓީއިން ޭބުނންނަަމ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ 

 ހިންގާ ކޮމިޓީއިން އެމައްސަލައެއް ަބލައި، ނިންމުަމށް ހުށަހެޅިދާެނއެވެ.

   )ނ(

ޤަވައިދުގައި ުބނާ ކަންކަން މާނަކުރުމުގެ ޤަވައިދަށް އުނިއިތުރު ގެނެއުމުގެ ާބރާރި، މި 
ާބރު ލިިބެގންވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯްލޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް  

 ކޮމިޓީއަށެވެ.
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