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 ޤަވާއިދުއާންމު  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ 
 

މި ޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށާއި ރާއްޖެ   )ހ( . 1 ތަޢާރަފް  
ތަމްސީލުކުރަން ރާއްޖެއިން ޭބުރގެ މުާބރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގައި ާބއްވާ އެފަދަ 
މުާބރާތްތަކަށް ފޮނުާވނެ ފެތުންތެރިން ކަނޑައެޅުމަށް ސްވިމިންގ 

ލްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ާބއްވާ ޓްރައި
 އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެވެ. 

    
މިޤަވާޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން  )ހ( . 2 ޤަވާޢިދުގެ ބާރު  

 ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 
މިޤަވާޢިދަށް ަބދަލު ގެނަުއމުގެ ާބރު ިލިބގެންވަީނ ސްވިމިންގ  )ށ(  

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ. 
    

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ާބއްވާ ޓްރަޔަލްތައް  )ހ( . 3 ޓްރަޔަލްގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު  
ހިންގަމުންދާނީ އެސޯސިއޭޝަނުްނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތަކާއި 
ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް، އެސޯސިއޭޝަނަށް އޭރަކު ލިެބންހުރި ެއންމެ ފުރިހަމަ 

 ންޮކށްގެނެވެ.ވަސީލަތްތައް ޭބނު
ޓްރަޔަލްތަކުގެ ކޮންމެ އިވެންެޓއްވެސް އޮފިޝިއޭޓްކުރުމުގައި ސްޓްރޯކްތައް  )ށ(  

ބަލާނީ ަބިއނަލްއަޤުވާމީ ެފތުމުެގ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން އެސްޓްރޯކްތަކަށް 
 ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ޤަވައިދުކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްނިކަލް 

ޓްރަޔަލްތަކުގައި ރެފްރީންނާިއ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގަިއ ތިޭބނީ  )ނ(  
 އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ަބއެކެވެ.

ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސީ   )ރ(  
)ވާޑާ( ގެ މިންގަނޑުތަކުެގ ޭބރުން އެއްވެސް ޕާފޯމަންސް އެންހޭންސިން 

ނިކެްއ ޭބނުކުރުމަކީ މަނާކަމަކަށްާވތީ، ވާޑާގެ ޑްރަގެއް ނުވަތަ ޓެކް
މިންގަނޑަށް ރިއާޔަތްކުރަން ބޭނުންނަމަ އެފުރުަޞތު ޭބުނންކުރުމަށް 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ޤަވައިދުމި
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ކުލައިގެ މާޮބޑަށް ތުނިޮފތިން ފަހަިއ، ެތމުމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލިުކލަ  )ހ( . 4 ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު  
ތުނިފޮތިން ަފހާފައިވާ ސްވިމިންގ ސޫޓް، ޓައިޓް ނުވަަތ އެފަދަ 

 ފޭރާމެއްލައިގެން އިވެންޓަކަށް ޭނރޭނެއެވެ.
އަންހެންކުދިން ބޭނުންކުރާ ސޫުޓގައި އަތްކަނޑާފައިވާނަމަ ނުވަަތ ުބރަކަށި  )ށ(  

ގެން އެއްކޮށް ނުވަތަ ުބރަކަށިން ަބއެްއ ފެންނަގޮތަށް ހުރިނަމައެ ސޫޓެްއ ލައި
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިން ފައިވަޅުން ކަނޑާފައިވާ ސޫޓު ނުވަތަ  )ނ(  
 ޓްރަންކް ލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

 ޓޫޕީސް ސޫޓު ނުވަތަ ފަތާ ހެދުްނ ލައިގެން އިވެންޓަށް އެރިދާނެެއވެ. )ރ(  
ނިވާކޮށްގެން ނުވަތަ ުބރުގާ އަޅައިގެްނ އިވެންޓަށް އަންހެންކުދިން ޮބލާއި ކަރު  )ބ(  

 އެރިދާނެއެވެ.
    

ލޭން ބަދަލުވުމާ ފައުލް  
 ސްޓާޓިންގ  

 ލޭން ަފތަުމންދާ އެފެތުންތެރިޔާ ފަތާފެުތންތެރިއަކު އިވެންޓެއްގައި އެއްވެސް )ހ( . 5
 ަބދަލުވެއްޖެނަމަ މުޅިހަށިގަނޑު ފެތުންތެރިޔާގެ ލޭނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި
 ނުވަތަ  އަދިނުވިޔަސް އުނދަގޫވިޔަސް ފެތުންތެިރޔާއަށް ލޭނުގެ އޮތް ޖެހިގެން

 ފެތުންތެރިޔާ ޙާލަތުގައި އެފަދަ އޮތަސް ހުސްކޮށް  ލޭން  ޖެހިގެންއޮތް
 ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. 

 އަދިޓާންކުރާނަމަ ނިންމަންވާނީ އިވެންޓްސްޓާްޓކޮށް ފެތުންތެރިޔާ )ށ(  
  އިވެންޓު ލޭންގައެވެ. ހަމަޖެިހފައިވާ ފަތަން އެެފތުންތެރިޔަކު ޓާންކުރަންވާނީ

  ާޓްނކުރުމުގައިވެސް  އަދި ނިންމުމުގައި އިވެންޓް  ސްޓާޓްކުރުމުގައާއި
 ޓާނިން ުނވަތަ އިެވންޓްިނންމައި ،އިެވންޓްފަށައި އެހެންޭލނަކުން ފެތުންތެރިޔާ
 ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.  އެއިވެންޓަކުން އެފެތުްނތެރިޔަކު ހަދައިފިނަމަ

    
އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮްށ، އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި  )ހ( . 6 ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ  

ގަޑިއިރު   1ާބއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ވަގުތީ ަނތީޖާ، އެޓްރަޔަލް ޖަހައި ނިމި 
 ފެތުންތެިރންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.ތެރޭގައި ޓްރަޔަލް ފެތި 

އެޓްރަޔަލް އަކުން ހޮވުނު ފެުތންތެރިންގެ ނަްނތައް ޓްރަޔަލް ޖަހަންޖެހޭ  )ށ(  
ހަފްތާ ތެރޭގައި އިޢުލާނު  3ހުރިހާ ލޮކޭޝަނެއްގައި ޖަހާތާ ލަސްވެގެން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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)އެެކއް( ހަފްތާ  1އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރަޔަލް ޖަހާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ނ(  
 ޓްރަޔަލް ޖަހައި ނިންމަން ވާނެެއވެ.ތެރޭގައި ހުރިހާ ލޮކޭޝަނެއްގައި 

ނަތީޖާ ޢިއުލާނުކުރުމުްނ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ  (ރ)  
 ފުރުޞަތު އެފެތުންތެރިއަކަށް އޮްނނާނެއެވެ.

    
ޓްރަޔަލްގެ ޤަވާޢިދާ ކުޅިވަރުގެ  

 ރޫޙާ ޚިލާފުވުން  
އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކު ޓްަރޔަލްގެ ރެފްރީން ނުވަތަ އޮިފޝަލުންނާއި  )ހ( . 7

ހުތުރުބަހުން މުޢާމަާލތްކޮށް ޮއފިޝަލަކާއިމެދު އަދަާބ ޚިލާފު ޢަމަލެއް 
ންތެރިޔާ ހިންގިކަން ސާިބތިވެއްޖެނަމަ ެއަޢމަލެއްގެ ޮބޑު ކުޑަމިނަށްަބލަިއ، ފެތު

ޓްރަޔަލްއިން ވަކިކުރުމުގެ ނުވަތަ ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެްނޑް ކުރުމުގެ  
 ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު ޓްރަޔަލް ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަމަން  )ށ(  
ސޯސިއޭޝަނުގެ އަމާންކަން ގެއްލިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮްށ، އެ

މުއައްޒަފެއް ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުރި 
މީހެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަގޮތަކަްށ ޢަމަލުކޮށް، ތަނުގައި ހުްނނަ ތަކެއްޗަށް 
ގެއްލުންދިނުންފަދަ ޢަމަލެއް ހިްނގައިފިނަމަ، އެފެތުންތެރިޔަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް  

ގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ނުވަތަ ޓްރަޔަލްއިން ވަކިކުރުމު
 ލިިބގެންވެއެވެ.

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަުބރަށް ހުތުރުވާފަދަ  )ނ(  
އެމައްސަލައެއްަބލައި އެފެތުންތެރިޔަކު ،ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ 

އިޚްތިޔާރު  ސަސްޕެންޑްކޮށް ޓްރަޔަލްއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ 
 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބގެންވެެއވެ.
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ހޮވުމަށް ބާއްވާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން
 ޓްރަޔަލްތަކާއި ބެހޭ ޤަވައިދު 

  
 ހޮވުމަށްޑްތަކަށް ފެތުންތެރިްނ މި ޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ފެތުުމގެ ސްކޮ )ހ( . 1 ތަޢާރަފް  

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ާބއްވާ ޓްރަިއލްތަކުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާިޢދެވެ. 

    
މިޤަވާޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ  )ހ( . 2 ޤަވާޢިދުގެ ބާރު  

 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 
މިޤަވާޢިދަށް ަބދަލު ގެނައުުމގެ ާބރު ިލބިގެންވަނީ ސްވިމިންގ  )ށ(  

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ. 
    

 ޓްރަޔަލް އޮންނާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުގައެވެ.   )ހ( . 3 ލްގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު  ޓްރަޔަ 
ޓްރަޔަލްގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް އެދި އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ   )ށ(  

 ގޮތެއްގެމަތިން އެކަމަށް އެދުމުްނނެވެ. 
    

ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި  
ޖޫނިއަރސްކޮޑަށް  

ފެތުންތެރިން ހޮވަންބާއްވާ  
 ޓްރަޔަލްސްގެ ޝަރުޠު 

 ާބއްވާ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން )ހ( . 4
ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްގައި ަބއިެވރިވާ މީހުންގެ ކިަބއިގައި ައންނަނިވި 

 ޝަރުޠުތައް ހަމަވާން ވާނެއެވެ. 
 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން. .1  

 ޝަރުއީ ބަންދެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައި ނުވުން. .2   
ތަމްރީންތަަކށާއި ފަރިތަކުރުންތަކަށް ޤަވާޢިުދްނ ފެތުމުގެ  .3   

 ހާޟިރުވެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކޮލިފައި ޓައިމިންގ  .4   

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހަކަށްުވްނ.
އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނުވަތަ ކުޅިވަރާއި ެބހޭ ޤައުމީ ނުވަތަ   .5   

ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 
 މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަަބުބން އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި  .6   



` 
 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: Rules (from 2019) 
 

 

 

 

5/16 

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 

 

 ޤައުމީ ސްކޮޑުން ވަކިކޮށްފައިވާ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ފެތުންތެރިްނނަކީ ފެތުމުެގ ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ  .7   

ސްޓްރޯކް ފީނާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަތަން އެނގޭ  4
 އަދި ފްލިޕްޓާރން އަޅަން އެނގޭ ފެތުންތެރިއަކަށްވުން.

ގައި ުބނާ  .8. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގ4ެމި ޤަވައިދުގެ  .8   
ސްޓްރޯކްތައް އެނގޭކަން އަދި ފްލިޕް ޓާން އަޅަން އެނގޭކަްނ 

އި އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ. އަދި އެމާއްދާގައި  ރެފްރީއާ
ުބނާ މިންގަނޑަށް ުނފެތޭ ފެުތންތެރިންނަށް ޤައުމީ ސީނިއަރ 

 ސްކޮޑުން ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ.
)ާބރަ(  12ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިްނނަށް  .9   

 އަހަރު ފުރިފައިވުން.
)ާބރަ(  12ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިްނނަކީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް  .10   

)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިއެއް  18އަހަރު ފުރި 
 ކަމުގައި ވުން.

    
ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސްގައި  

 ފަތަންޖެހޭ އިވެންޓްތައް 
ދީފައިވާ ކޮލިފައިން ޓައިމަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ހުރިހާ  )ހ( . 5

 ފެތުންތެރިންވެސް އިވެންޓް ފުރިަހމަކުރަންވާނެއެވެ.
ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންެތރިއަކުވެސް  އަދި ޖޫނިއަރ ސީނިއަރ  )ށ(  

އިންޑިޖުއަލް މެޑްލޭ   200މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އަދި  400
 ފަތަންޖެހޭނެއެވެ.

 މަދުވެގެން  ން ތެރެއިކޮންމެ ފެތުންތެރިޔަކުވެސް ތިީރގައިވާ އިވެންޓްތަކުގެ  )ރ(  
އިވެންޓުން ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓްއާއި  4އިވެންޓެއްގައި ވާދަކޮށް،  4

 އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތިން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 ރޯކްމީޓަރ ެބކްސްޓް 50 .1   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 100 .2   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 200 .3   
 ްބރެސްޓްސްޓްރޯކްމީޓަރ  50 .4   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 100 .5   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 200 .6   
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 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  50 .7   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  100 .8   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  200 .9   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 50 .10   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 100 .11   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް  200 .12   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް )ފެތުން ަމޖުޫބރު( 400 .13   
 )ފެތުން މަޖުޫބރު( މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 .14   
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 400 .15   
 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 100 .16   
    

އިވެންޓްތަކުގެ ކޮލިފައިން  
 ޕޮއިންޓް 

 ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ނަގާީނ، މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. )ހ( . 6
 500ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ޮކލިފައިން ޕޮއިންަޓކީ  )ށ( 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ.
 400ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ކޮލިފަިއން ޕޮއިންަޓކީ  )ނ(  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ.
މި ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަށްވުެރްނ ދަށުން ިލޭބ އިވެްނޓްތައް، ސްކޮޑަށް  )ރ(  

 ފެތުންތެރިްނނެގުމަށް ކުރާ ހިސާުބގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
    

ރޭންކިންގޓްރަޔަލްސް  
ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި  

 ޓައިމިންގތައް ނެގޭނެގޮތް 

ގެ  އަދި ޓްރަޔަލް ތަކެއް އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުާބރާތްތަކެއް )ހ( . 7
މަސްދުވަހާއި ހަމައަށް  2ޓައިމިންގ ނުަވތަ ޓްރަޔަލް ާބއްވާ ތާރީޚްގެ 

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިާވ މުާބރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ސީނިައރ ނުވަތަ 
ަބލާ ޓައިމިންގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ހޮވުމަށްޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް 

ދި، ޓްރަޔަލް އިޢުލާނު އަ އިޚްތިޔާރު އެފެތުންތެރިއަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
ކުރާއިރު، މިމުާބރާތްތައް ސާފުކޮށް އިނގޭނެހެން ޢިއުލާނުގައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ޓައިމިންގ ުހށަހަޅަން ޭބނުންވާ ެފތުންތެރިން އެަކން ލިޔުމަކުން  )ށ(  

ނުވަތަ އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގާ ގޮތަކަށް އެސޯސިއޭޝަނަށް 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިނޫންޮގަތކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަްއ ަބލައި 
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 ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ޓްރަޔަލްގައި އެ އިވެންޓް ރިޕީޓްކޮށް އެފެތުންތެރިއަކު ރޭންކިންގ  )ނ(  

ޖަހާކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެސޯސިއޭޝަނުން ަބާލނީ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްގެ 
 އަށެވެ.ގޓައިމިން

)ހ(  . ވަނަ މާއްާދގ7ެމި ަޤވައިދުގެ ،ޓްރަޔަލްގައި ނުފަތައި )ރ(  
ގައިބުނާފަދައިން އެހެން ުމާބރާތްތަކުގެ ޓައިމިންގ ހުށަަހޅާކަމުގައި  

ސް، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓްތަކަްށ ވީނަމަވެ
 ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިކުއަރމަންޓްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

    
ރޭންކިން ޓްރަޔަލްގެ  
އިވެންޓްތަކާއި އިވެންޓްތައް  

 ކުރިއަށްދާނެ ތަރުތީބު 

 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 .1 )ހ( . 8
 އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭމީޓަރ  200 .2  
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 50 .3  

 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 .4   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  50 .5   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 50 .6   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 100 .7   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 100 .8   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  100 .9   
 ފްރީސްޓައިލްމީޓަރ  100 .10   
 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ  100 .11   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 200 .12   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 200 .13   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  200 .14   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 200 .15   
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 400 .16   
 އިވެންޓްތަކަށް ފެުތންތެރިން އަުތރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމްއަށް ަބލައިެގންނެވެ. )ށ(  
ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް ެއފެތުންތެރިއެއްފަތާ އިެވންޓެއްެގ އެންޓްރީ  )ނ(  

ޓައިމް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ެއންޓްީރ ޓައިމް ނުދީ، ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓެގައި 
 ަބއިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
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ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި  
ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް  

 ފެތުންތެރިން ހޮވާނެގޮތް 

އެއިން  އިވެންޓްގައި ވާދަކޮށް، 4ފެތުންތެރިއަކުވެސް މަދުވެގެން ކޮންމެ  )ހ( . 9
އެ ސްކޮޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަށް  ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި

 ޕޮިއންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތިން
ހޮވާނީ، ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން އަދި ޤައުމީ ސީނިއަރ  )ށ(  

އެފެތުންތެރިއަކަށް ލިޭބ މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓްކޮށް، އެންމެ 
އިވެްނޓްގެ ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ ެބލުމަްށފަހު، އެ  4މަތިން ޕޮއިންޓްލިޭބ 

 ޕޮއިންޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
ކޮލިފައިންޕޮއިންޓަށްވުރެން ދަށުްނ ލިޭބ ޕޮއިންޓް، ސްކޮޑް ހޮވުމުގުގައި  )ނ(  

 ނޭނެއެވެ.ނުގު
މީޓަރ  200މީޓަރ ފްރީ ސްޓައިލް އަދި  400މީގެ އިތުރުން،  ()ރ  

މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގައި، 
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
 ޕޮއިންޓް  އިވެންޓް  ސްކޮޑް    

 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 ސީނިއަރ   
 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 ސީނިއަރ   
 300 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 ޖޫނިއަރ   
 300 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 ޖޫނިއަރ   
      
)ރ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ އިެވންޓްތަކަކީ ވަނަ މާއްދާގެ . 9މި ޤަވައިދުގެ  )ބ(  

ޭބސިކް ރިކުއަމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެތޭ އިވެންޓްތަކެކެވެ. އެ ސްކޮޑަކަށް  
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮލިފައިން މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް މި އިވެންޓްތަކަްށ 

)ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޕޮއިންޓް ަވނަ މާއްދާގެ . 9ނުލިޭބނަަމ، މި ޤަވައިދުގެ 
 މި އިވެންޓްތައް ނުހިެމނޭނެއެވެ.ގުނާއިރު، 

ޤައުމީ ސްކޮޑުތަކަށް ހޮވާނީ، ޝަރުތު ހަމަވާ ފެތުންތެރިންގެ ތެެރއިން، މި  )ޅ(  
)ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮަތްށ ޕޮއިންޓް  ވަނަ މާއްދާގެ  .9ޤަވައިދުގެ 

 ކަލްކިއުލޭޓްކޮށް، އެންމެ މަީތން ޕޮއިންޓް ލިޭބ ފެތުްނތެރިންނެވެ.
މޯލްޑިވްސް  އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ނުވަތަ  )ކ(  
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ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރާއިެބހޭ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ނުވަތަ 
ޖެއިންޭބރުގައި އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ރަސްމީ  ރާއް

ސްކޮލަރޝިޕްއެއްގެ ދަށުން ފެތުމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަަމކުރަމުންދާ 
ފެތުންތެރީްނނަށް ޓްރަޔަލްގައި ަބއިވެރިވުމަކާއިނުލައި ޤައުމީ ޖޫނިއަރ  

 ހިންގާނުވަތަ ސީނިއަރ ސްކޮޑުން ޖާގަދިނުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ 
 ންމިދާނެއެވެ.ކޮމިޓީއަށް ނި

    
ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި  
ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރަޔަލް  
 އަދި ޓްރެއިނިންގ ލޮކޭޝަން 

އެއް ލޮކޭޝަނެއްގައި ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭގައި އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  )ހ( . 10
 ޓްރަޔަލްތައް ޭބއްވުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަށް ނިންމިދާެނއެވެ. 

ޤައުމީ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވާ ޓްރަޔަލްގައި ފެތުންތެރިންނަްށ  )ށ( 
 ޭބއްވޭ ޓްރަޔަލްއެއްގައެވެ.ަބއިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ލޮކޭޝަނެއްގައި 

ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ  )ނ(  
ލޮކޭޝަންތަކާއި، ޤައުމީ ލެެވލްގެ ފެތުންތެރިންގެ ފަރިތަުކރުންތައް 
ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކްލަްބތަކާއި، އެކްލަްބތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް  
ގެންދާނެ ލޮކޭޝަންއެއް ިނންމާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 

 ހިންގާކޮމިޓީއިންނެވެ.
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 މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކާއި ބެހޭ ޤަވައިދު   ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ
  
ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ މި ޤަވާޢިދަކީދިވެހި )ހ( . 1 ތަޢާރަފް  

މުާބރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގައި ާބއްވާ އެފަދަ މުާބރާތްތަކަށް ފޮނުވާނެ 
ފެތުންތެރިން ކަނޑައެޅުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  

 އިން ާބއްވާ ޓްރައިލްތަކުގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެެވ. 
    

މިޤަވާޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ  )ހ( . 2 ބާރު    ޤަވާޢިދުގެ 
 ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

މިޤަވާޢިދަށް ަބދަލު ގެނައުުމގެ ާބރު ިލބިގެންވަނީ ސްވިމިންގ  )ށ(  
 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ. 

    
 ޓްރަޔަލް އޮންނާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުގައެވެ.   )ހ( . 3 ޓްރަޔަލްގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު  

ޓްރަޔަލްގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް އެދި އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ   )ށ(  
 ގޮތެއްގެމަތިން އެކަމަށް އެދުމުްނނެވެ. 

    
ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް  
ފޮނުވާނެ ފެތުންތެރިން  
ފައިނަލް ކުރަން ޓްރަޔަލް  

 ޖެހުން 

 ، ތަމްޞީލްކުރާމުާބރާަތކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަްނާބއްވާ ޓްރަޔަލްދިވެހިރާއްޖެ  )ހ( . 4
ހުރަހެއް   ޤަވައިދުރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންޭބރުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މި

ނާޅައެވެ. އެފަދަ ޓްރަޔަލްއެއް އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ 
ފައިވާ އުޞޫލާއި ތެރޭގައި ޖަހައި ނިންމުމަށްފަހު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ ހަމަޖެހި
 އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރަން ފެތުންތެރިން ހޮވަން ާބއްވާ ޓްރަޔަލްއަށްފަހު އެ  )ށ(  
މުާބރާތަކަށް ފެުތންތެރިން ޮފނުވަން ލިިބފައިވާ ޢަދަދަށްވުެރ ކޮންމެ 

ހިމެނޭގޮަތށް ސްކޮޑެއް  )ދޭއް( ފެތުންތެރިން  2ޖިންސަކުން އިތުރަށް 
އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާ މިހެން އޮތަސް މުާބރާތަކަށް ފޮނުވާ 
ފެތުންތެރިންގެ ޢަދަދު ގިަނނަމަ މިގޮތަށް އެކުލަވާލާ ސްކޮޑުގެ  

ޤައުމީ ހެޑް ކޯޗު ހިމެނޭގޮތަށް ،އިތުރުުކރުމަށް ފެތުންތެރިންގެ ޢަދަދު
އާއިއެކު އެސޯސިއޭޝަންގެ އާއި ލަފަމަްޝވަރާ އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއެއްގެ

 ރައީސްއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
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ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން، އަދި މުާބރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން  )ނ(  
ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެހުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި 

ގައި ބުނާގޮތަްށ ސްކޮޑު   . ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(4ގެ ޤަވައިދުމި
އެކުލަވާލުމަކާއި ނުލައި ޓްރައިްލގެ ނަތީޖާއަށް ަބލައި ުމާބރާތަްށ ފޮނުވާެނ 

އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްއަށް ފައިނަލް ފެތުްނތެރިން ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު 
 ލިިބގެންވެއެވެ.

  3މުާބރާތަކަށް އެކުލަވާލާ ސްކޮޑްގައި ނުވަތަ ޓީމްގައި، ވޭތުވެދިޔަ  (ރ)  
 ހާޒިރީ ނުލިޭބ ފެތުންތެރިން ނުހިެމނޭނެއެވެ. 85% ސްދުވަހުމަ

)ށ( ގަިއ ުބާނ ސްކޮޑް އެކުލަވާލާނަމަ  . ވަނަ މާއްދާގެ 4ގެ ޤަވައިދުމި (ބ )  
ސްކޮޑުގެ މެދުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދިޔުމަށްފަހު މުާބރާތް 
އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ފައިނަލް އެންޓްރީޒް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ތާރީޚާއި  
ވީހާވެސް ގާތްކޮށް ފައިނަލް ޓްރަޔަލް ޖަހައި، މުާބރާތަށް ފޮނުވާނެ 

ލް ކުރާނީއެެވ. މިގޮތަށް ާބއްވާ ފައިނަލް ޓްރަޔަލްގައި  ފެތުންތެރިން ފައިނަ
ަބއިވެރިވެވޭނީ ސްކޮޑް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކުރިޔަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ 

 ހާޒިރީ ލިޭބ ފެތުންތެިރްނނަށެވެ.  95%
. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ 6މިޤަވައިދުގެ  (ޅ)  

މުާބރާތްތައްފިޔަވައި ދިވެހިރާއްެޖ ތަމްޞީލްކުރަން ފެުތންތެރިްނ ހޮނުމަށް 
ފަތާ ޓްރަޔަލްތަކުގައި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން  

ހޯދާ ފެތުންތެރިންނަށް މި  %100މަހުގެ ހާޒިރީ  3ވޭތުވެދިޔަ 
  ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.ޓްރަޔަލްސްތަކުގައި

    
    

ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓްތަކާއި  
އިވެންޓްތަކާއި، އިވެންޓްތައް  

 ކުރިއަށްދާނެ ތަރުތީބު 

ތެރެއިްނ މަދުވެގެން ކޮންމެ ފެތުންތެރިޔަކުވެސް ތިީރގައިވާ އިވެންޓްތަކުގެ  )ހ( . 5
 ވާދަކުރަންވާެނއެވެ.އިވެންޓެއްގައި  3

 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 .1  
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 .2   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 50 .3   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 .4   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  50 .5   
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 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 50 .6   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 100 .7   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 100 .8   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  100 .9   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 100 .10   
މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ )ަހމައެކަނި ޝޯރޓްކޯސް  100 .11   

 މުާބރާތްތަކަށް ޖަހާ ޓްރަޔަލް އަްށ(
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 200 .12   
 ްބރެސްޓްސްޓްރޯކްމީޓަރ  200 .13   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  200 .14   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 200 .15   
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 400 .16   
 އިވެންޓްތަކަށް ފެުތންތެރިން އަުތރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމްއަށް ަބލައިެގންނެވެ. )ށ(  
ެއފެތުންތެރިއެއްފަތާ އިެވންޓެއްެގ އެންޓްރީ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް  )ނ(  

ޓައިމް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ެއންޓްީރ ޓައިމް ނުދީ، ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓެގައި 
 ަބއިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

    
ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  

ފެތުމުގެމުބާރާތްތަކަށް  
 ފެތުންތެރިން ހޮވާނެ ގޮތް  

ރިން ހޮވަން ާބއްވާ ޓްރަޔަލް ތަކުގައި  ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ފެތުންތެ )ހ( . 6
ަބއިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނެޝަނަލް ސީނިއަރ ސްކޮޑުގައި ހިމެނި، 
ސްކޮޑްގެ ޤަވައިދުތަކުގެތެރެއިން ޓްރަޔަލްޖެހުމަށް ަޝރުތުހަމަވާ 

 ފެތުންތެރިްނނަށެވެ.
)ހ( ގައި އެހެން އޮތެއްކަމަކު މުާބރާތަކީ  . ވަނަ މާއްދާގ6ެމިޤަވައިދުގެ  )ށ(  

ަބއިވެރިވެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ނުވަތަ ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ޢުމުރުފުރާތަކަށް 
މުާބރާތެއްނަމަ ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑުގެ އިތުރުން ޤައުމީ ޖޫނިއަރ 
ސްކޮޑުގެ ފެތުންތެރިންނަށް އެފަދަ މުާބރާތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން ާބއްވާ 

 ގައި ވާދަކުރަން މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ޓްރަޔަލް
ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ ޓީމްގެ ޖިންސް ހަމަހަމަކުރުމަށް މިޤަވައިދު  )ށ(  

 ާބރުއަޅައެވެ.
ދެ ޖިންސް ހަމަހަމަކޮށް މުާބރާުތގައި ތަމްޞީލްނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި،  )ނ(  
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މީ ރެކޯރޑްތައް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިސްކަންދޭންވާނީ، މުާބރާތުގަިއ ޤައު
ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީ ޮކން ޖިންސެއްގެ ފެތުންތެިރން ޮފނުވުމުންތޯ 
ަބލައި، ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވޭ ޮކމިޓީއެއްގެ 

 ކޮމިޓީއިންނެވެ. ހިންގާލަފާގެމަތިން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ 
ކައި ދާޓީމްތައް ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއް ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށްޓަ  )ބ(  

ނުވަތަ ފަރިތަކުރުންތަްއ ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފެތުންތެރިއެއް، 
އެސޯސިއޭޝަނުން ޓްރަޔަލް ާބއްވާ ތަނެއްގައި ަބއިވެރިނުވެޭވނަމަ، އެ 
އުޒުރަށާއި ޙާލަތާއީ ވަގުތަށް ބެލުމަށްފަހު، އެކަންކުރިއަްށ ގެންދާނެ 

 ކޮމިޓީއިންނެވެ. ހިންގާެގ ގޮތެއްނިންމާނީ އެސޯސިއޭޝަނު
ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް އެތުލީޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ   )ޅ(  

 ގޮތްތަކަކުންކުރެ ގޮތެއް ނުވަތަ ޮގތްތަކެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. 
. ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، 7މި ޤަވައިދުގެ  .1   

އިވެންޓްގެ ޖުމްލަ  3ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓަށް ަބލައި، އެ މޯލްޑިވްސް 
ޕޮއިންޓް އެއްކުރުމުން އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިޭބ ފެުތންެތރިން 

 ހޮވުން.
ފީނާއިން އަދި އިންޓަނޭަޝނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ނުވަތަ  .2   

މިަބޔާންކުރެވުނު ަބއިނަލްއަޤްވާީމ މުއައްސަސާތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ 
އެސޯސިއޭޝަންތައް އަދި ކޮމިީޓަތކުގެ ، ފެޑެރޭޝަންތައް

އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ވަކި ފެތުންތެރިއަކަށް ނުވަތަ 
ފެތުންތެރިްނތަކަކަށް ފުރުޞަތުީދފައިވާނަމަ، އެފެތުންތެރިއެއް ުނވަތަ 

 އެފެތުންތެރިްނތަކެއް ހޮވުން.
ެގތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އެމުާބރާތެއްގައި ަބއިވެރިވެވޭ އިވެންޓްތަކު .3   

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ މުާބރާތުގައި ރަނގަޅު 
ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ޓީމް އިވެންޓްތަކަށް އިސްކަންދީގެން، 
ފެތުންތެރިން ނެުގން.މިގޮތަށް ެފުތންތެރިން ނަގަން ިނންމައިފިނަަމ އެ 

ލޭ ޓްރަޔަލްއެއް ޭބއްވުމުގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުން ޓާގެޓްކުރާ ރި 
އިވެންޓް ފެުތންތެރީންަނށް އަްނގަން ވާނެއެވެ.އަދި، އެ އިވެންެޓއްގެ 
 ވަކިވަކި ސްޓްރޯކް ލެންތު ހުރިހާ ފެތުންތެރިންވެސް ފަތަން ާވނެއެވެ. 

އެމުާބރާތެއްގައި ަބއިވެރިވެވޭ އިވެންޓްތަކުގެތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ  .4   
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ރެކޯޑް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ މުާބރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ 
 އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތަކަށް ިއސްކަންދީގެން، ފެތުްނތެރިން ނެުގން.

ޑް ައކާއި ފީނާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޮކލިފިކޭޝަން ސްޓޭންޑަރ .5   
ހަމައަށް ދެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ޮއތް ފެތުްނތެރިން ނުވަތަ ފެތުތެިރއެއް 

 ފޮނުވުމަށް އިސްކަންދިނުން.
.ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް 1. ވަނަ މާއްދާގެ)ޅ( ގެ 6މި ޤަވައިދުގެ )ކ(  

ނޫންގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ަތމްޞީލްކުރަން ފެތުންތެިރން ފޮނުވަން 
ޑިސިޕްލިންއެއްގެ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެ ، ނިންމޭނީ

އެސޯސިއޭޝަނުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއެއްގެ ރިކޮމަންޑޭޝަނަކާއި އެކު، 
 ކޮމިޓީއިންނެވެ. ހިންގާއެސޯސިއޭޝަނުގެ 

    
ރާއްޖެ  

ތަމްޞީލްކުރުމަށްފެތުމުގެމުބާ 
ރާތްތަކަށް ދާ ފެތުންތެރިން  
ގެ ސްޕެލައިޒްޑް އިވެންޓް  

ކޮލިފިކޭޝަން  އަދި 
 ސްޓޭންޑަރޑް 

. ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 1. ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ 6މި ޤަވައިދުގެ  )ހ( . 7
 ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އަންނަނިވި ުއޞޫލުންނެވެ.

އިވެންޓް  2ޓްރަޔަލް ޖެހުމުގެ ކުރީން، އެ ފެތުންތެރިއެއްގެ ސްޕެޝަލައިޒް  )ށ( 
 ވާނެއެވެ.އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގަން 

އިވެންޓް  2ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް އެފެތުންތެރިއެއްގެ ސްޕެޝަލައިޒް  )ނ( 
 އިވެންްޓ ފަތަންވާނެއެވެ. 3ހިމަނައިގެން، ޖުމްލަ 

ކުރުމުގަިއ ފުރަތަމަ  ހިސާުބއެޓްރަޔަލްއަށް އެފެތުންތެރިއެއްެގ ޕޮއިންޓް  )ރ(  
އިވެންޓްގެ ޕޮއިންޓެވެ.  2އެއްކުރެވޭނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް 

ތިންވަނަ އިވެްނޓަކަށް އެއްކުެރވޭނީ އެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް އިވެންޓްތައް 
 ނުލައި، އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާ އިވެންޓްގެ ޕޮއިންޓެވެ.

ފެތުންތެރިއަކުވެސް ިދވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ މުާބރާތުގައި ކޮންމެ  )ބ(  
އެފެތުންތެރިންގެ އެ ޓްރަޔަލްއެއްގައި ފެތި ސްޕެޝަލައިޒްޑް އިވެންޓްތައް 
ފަތަންވާނެއެވެ. މި އިވެންޓްތަުކގެ އިތުރުން އިވެންޓެއް ފެތޭނީ، އިތުރަށް 

ޓަުކން ޤައުމީ އިވެންޓް ޖެހުމަށް ފުރުަޞތު ލިޭބނަމަ ނުވަތަ، އެެހން އިވެން
ރެކޯރޑް އާކުރެވޭނެކަމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މެޑަލްއެއް ލޭިބނެކަމަްށ 
ފެންނަނަމަ، ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު ހިެމނޭ ގޮތަށް، އެސޯސިއޭޝަނުން އެކުލަވާލާ 

ނިންމާގޮތެއްގެ އެޯސސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ، ކޮމިޓީއެއްގެލަފާގެމަތީން
 މަތީންނެވެ.
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)ބ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ިއވެންޓްތަްއ ގެނަ މާއްދާ ވަ. 7މި ޤަވައިދުގެ  )ޅ(  
ފެތުންތެރިްނނަށް ދިނުމުގައި ަބިއވެރިވާ މުާބރާތުގެ ޤަވާއިދާއި ފުށުއެރުމެއް 
އުޅޭނަމަ، އިވެންޓެއް ނެގުމުަގއި އިސްކަން ދެވޭނީ، މަތީްނ ޕޮއިންޓް 

 ލިިބފައިވާ ފެތުްނތެރިންަނށެވެ.
 އިވެންޓް ސްޓޭންޑަރޑް )ކ(  
ޓްރަޔަލްގައި ފެތުންތެރިޔާ ފަތާ ކޮންމެވެސް އެއް އިވެންޓަކުން  .1   

މޯލްޑިވްސް ޕޮއިްނޓް  800ސީނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން 
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް  700
 ލިބެން ވާނެއެވެ.

އިވެންޓްގެ  3ޓްރަޔަލްގައި ފެތުންތެރިޔާ ފަތައި، ޕޮއިންޓް ގުނޭ  .2   
މޯލްޑިްވސް   2250ޖުމްލަ، ސީނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިްނ 
މޯލްޑިްވސް   1950ޕޮއިންޓް އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން 

 ޕޮއިންޓަށްވުރެން ދަށްވެގެން ނުާވނެއެވެ.
ފެތުންތެރިއަކަށް އިވެންޓަކުން ލިޭބ ޕޮއިންްޓ ސީނިއަރ ސްކޮޑްގެ  .3   

އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިއަކަށް އިވެންޓަކުން ިލޭބ  750
މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓަށްވުރެން ދަށްނަަމ، ޓްރަޔަލްގެ  650ޕޮއިންޓް 

 ނަތީޖާ ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާއިރު ނުގުނޭނެއެވެ.
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ( ޅ. ވަނަ މާއްދާގެ )4މިޤަވައިދުގެ  .4   

ފުރުޞަތުދެވޭ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންގެ ޕޮއިންޓް 
. 12ސްޓޭންޑަރޑް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރެވޭނީ މި ޤަވައިދުގެ 

. ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސީނިއަރ 3. އަދި 2ވަނަމާއްދާގެ )ކ( ގެ 
 ސްކޮޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.

. ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ަފދަ 6ގެ މި ޤަވައިދު .5   
މުާބރާތްތަކުގައި ަބއިވެރިވާ އުމުރު ފުރާ އަދި އޭޖްގްރޫޕް  

ށް ޝަރުތު ހަމަވާ ސީނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންގެ ތަކަކެޓަގަރީ
ޕޮއިންޓްވެސް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ޕޮއިންޓް 

 .ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާ އުޞޫލުންނެވެ
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 މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓް 
 

މި ޤަވާޢިދަކީސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ާބއްވާ އެކި އެކި   )ހ( . 1 ތަޢާރަފް  
 ޓްރަޔަލްސްއަށް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވައިދެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިން ާބއްވާ ހުރިާހ ޓްރަޔަލްއެއްގައި، އެހެން ސްވިމިންގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް  )ށ(  
 ގޮތަކަށް ަބޔާން ނުކުރާހާ ހިނދަުކ، ބޭނުންކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓެވެ.

    
ވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭްޓ ކުރާީނ ތިރީގައިވާ ފޯރމިއުލަރ މޯލްޑި )ހ( . 2 ފޯރމިއުލަރ 

 ޭބނުންކޮށްެގންނެވެ.
   ) 3 P = 1000 * ( ( B / T ) 
 ފޯރމިއުލަރގެ ތަފްޞީލް: )ށ(  
   1. P– ްލިޭބ ޕޮއިންޓ 
   2. B– ްއެ އިވެންޓެއްގެ ޭބސްޓައިމ 
   3. T– ުއެ ފެތުންތެރިއެއް އެ އިވެންޓެއް ފުރިހަމަކުރި ވަގުތ 

 އެއްވެސް ޑެސިމަލް ޕޮއިންޓަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާއިރު  )ނ(  
    

ގެ   31ަބރ އެ އިވެންޓެއްގެ ޭބސްޓައިމްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަަހރުގެ ޑިސެމް )ހ( . 3 ބޭސްޓައިމް 
 ނިޔަލަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯންގްޯކސް ޤައުމީ ރެކޯރޑްތަކަށެވެ. 

އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް ނެތްނަމަ، އަދި، ޝޯރޓްކޯސް އެ ލޯންގް ކޯސްގައި އެ  )ށ(  
މީލާދީ އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި ޤައުމީ ރެކޯރޑް   3އިވެންޓްގައި ވޭތުވެދިޔަ 

 އައުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޓައިމްއެއް ޭބސްޓައިމްގެ ގޮތުގައި ެބލިދާެނއެވެ.
އިވެންޓްތަކުގައި މޯްލޑިވްސް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ނެެގން ނެތް ޭބސްޓައިމް ނެތް  )ނ(  

 ބަލާނީ ފީނާ ޕޮއިންޓެވެ.
    

 މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލްގައި ފޮރމިއުލަރ ލިޔާނެގޮތް: ނޯޓު: 

  =TRUNC((1000*((A1/B1)^3)))  

 
A1  ިސެލްގައި ޭބސްޓައިމް އަދB1  ިއިވެންޓު ފަތާފައިވާ ޓައިމް އެ ފެތުންތެރިއެއް ސެލްގައ 

 


