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 2018ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ  ވަނަ ސްވިމާރސް  3 
 

 ވަނަ ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ  3މުބާރާތް:  .1
  2018މާރިޗް  17ން  10 މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: .2
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:  .3
 އަހަރުން މަތި އަދި މާސްޓާރސް )އަންހެން، ފިރިހެން( 16އަހަރުންދަށް  12،14،16 މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރާ: .4

ފެތުންތެރިްނނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ 10މުބާރާތުގައި  .4.1
 ހޮވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.އަދި ވަކިވަކި ފެތުންތެރިންގެ ވަނަވަކިވަކި އިވެންޓްތަކުގެ ވަނަ ފުރާގެ ނަމަވެސް އެ ޢުމުރު

 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަ ޢުމުރު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ. 01ޖެނުއަރީ  2018ފެތުންތެރިންގެ ޢުމުރުފުރާ ަބލާީނ  .4.2
 އުމުރުފުރާ ނޫން އުމުރުފުރާއެއްގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކަށް އެ ފެތުންތެރިއެއްގެ ހަމަ  .4.3

 

 މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް  .5
  މި މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ އަންަނނިވި އިވެންޓްތަކެވެ.  .5.1

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events 
     ✓ 25m Freestyle  
     ✓ 25m Backstroke 
     ✓ 25m Breaststroke 
     ✓ 25m Butterfly  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Freestyle  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Backstroke 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Breaststroke 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Butterfly  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Freestyle  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Backstroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Breaststroke 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Butterfly  
     ✓ 100m Individual Medley 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  200m Individual Medley 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  200m Freestyle  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  400m Freestyle  
11 11 11 11 11 9 Total Event  
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އެފެތުްނތެރިޔާގެ  ވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށްމުބާރާތުގައި ބައި )ހ( ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު  .6

 އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންާނނެއެވެ. ޢުމުރުފުރާގެ ހުރިހާ 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޯފމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިވެންްޓ ބަދަލު  )ށ(  

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކުން އިވެންޓެއް ކެންސަލް 
  އުޞޫުލގެ މަތިންނެވެ.ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ 

އަހަރުންދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ފެތުންތެރިން ފިޔަވައި އެހެން  10 )ނ(  
މުބާރާތުގަިއ ަބއިވެރިވާ ފެތުންތެރިންެގ އެންޓްީރ ޓައިމް ޢުމުރުފުރާތަކުން 

ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ފެތުންތެރިން ހީްޓތަކަށް އަދި ލޭންތަކަށް 
 އެންޓްރީ ޓައިމް އަށް ބަލައިގެންނެވެ.ތަރުތީބު ކުރާނީ 

މުބާރާތުގެ އިވެންްޓތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަރުީތބު އެސޯސިއޭޝަންގެ  )ރ(  
ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ. އަިދ މުބާރާތް 

 ހިނގަމުންދާއިރު އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ.
 ޢުމުރުފުރާއެއްގައި އެހެން ފިޔަވައި ޢުމުރުފުރާ ދަށުގެ އަހަރުން 10 )ބ(  

 ގިނައިން ފެތުންތެރިންަނށްވުރެ 08 އިވެންޓެއްގައި ޖިންސަކުން
 8 ަރނގަޅު ަނތީޖާ އެންމެ ހީޓްޖަހައި  އިވެންޓަުކން އެ ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ

ވަނަ  1،2،3ފައިނަްލ ޖަހައި އެ އިވެންޓުގެ  މެދުގައި ފެތުންތެރިންގެ
ުތންތެިރންނަށްވުރެ މަދުން ފެތުްނތެރިން ފެ 8ހޮވާނެއެވެ. 

އަހަރުން ދަށުގެ  10ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ބާއްވާނީ ފައިނަލް އެކަންޏެވެ. 
 އިވެންޓްތަކުގައި އޮންނާނީ މުޅިްނވެސް ފައިނަލް އިވެންޓްތަކެވެ. 

    

 ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް )ހ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  .7

ސްކޫލު މަދްރަސާގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްަޒފަކު މި  )ށ(  
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ސްކޫލަކުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުން 
ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭނަމަ ެއ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ ފެތުންތެިރޔާ އާއި 

 .ބެލެނިވެރިޔާގެ ކަމެކެވެ
މުބާރާތުގެ އިވެންޓެްއ ބޭއްވޭީނ އެ ގުރޫޕަކުން އެޖިންސަކުން މަދުވެގެން  )ނ(  

ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިާވ ނަމައެވެ. އެ ޢަދަދަށް ފެތުންތެރިން  3
 ބައިވެރި ނުވާނަމަ އެ އިވެންޓް ނުބާއްވާނެއެވެ.
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އެސޯސިއޭޝަންގެ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެުތންތެރިންގެ ތެރޭގައި  )ރ(  
މެމްބަރޝިޕް ނުހައްދާ ފެުތންތެރިން ިތބިނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ 
މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެ އަހަރީފީ 
ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. ކުރިން ެމމްބަރޝިޕް ހައްދާފައިވާ ފެތުްނތެރިންގެ 

އި ާވދަކުރެވޭނީ ތެރެއިން އަހަރީފީ ނުދައްކާ ފެުތންތެރިންނަްށ މުބާރާތުގަ
އަހަރީފީ ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ. އަހަރީފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

 ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
-އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް  18ޢުމުރުން  .1   

 ރ. )ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ.50/
ރ. 100/-ެފތުންތެރިން އަހަރަކަށް އަހަރުން މަތީ  18ޢުމުރުން  .2   

 )އެއްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ.
މި މުބާރާތުގައި ެފތުންތެރިްނ ަބއިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ަބއިވެރިވާ  (ބ)  

ރ. )ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ ދައްކަން 50/-ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް 
އެކަމަށް ވާނެއެވެ. މުބާރާތުން އެ އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ 

 ފައިސާ އަނބުރައި ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ
    

 ސުންގަޑި  ބައިވެރިވުމުގެ  .8
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަދި 

 ތަކެތި 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި  )ހ(
ވާ ބުާރސްފަތި  2018 މާރިޗް 01ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަަމކޮށް 

 ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. 14:00ދުވަހުގެ 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމާއެކު، އެފެތުްނތެރިއެއްގެ އައިޑެންިޓޓީކާޑު،  )ށ(  
ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން 

 ވާނެއެވެ.
    

އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން  10މި މުބާރާތުގައި  )ހ( ވަނަ ހޮވުން   .9
ވަނަ ެފތުންތެިރްނ ހޮވައި  1،2،3ޢުމުރުފުރާތަކުން ޖިންސް ވަކިްނ 

 ތައްޓާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.
ވަނަ  1،2،3މީގެ އިތުރުން މުޅި މުބާރާުތން ދެޖިންސް ވަކިން  )ށ(  

ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮަތށް ވަަނ ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި ޓްރޮފީ އާިއ 
ފަތާފައިވާ ހުރިހާ އިވެންޓެއް  ގައިއުމުރުފުރާތަކުވާދަވެރި ހޮވާނީ، 

ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފެތުްނެތރިންނަށް  1،2،3އެއްކޮށް ރޭންކް ކުރުމަށްފަހު، 
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sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

މެޑަލް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްަފުހ، އެންމެ ގިނަިއން ޕޮއިންޓްލިޭބ 
 ށެވެ.ދޭ ގޮތަ ވަނަފެތުންތެރިްނނަށް 

 އެސޯސިއޭޝަނުން ފެތުންތެރިްނނަށް ޢުމުރުފުާރގެ ދަށުގެ އަހަރުން 10 )ނ(  
 . ދެވޭނެއެވެ އިނާމެއް ހަނދާނީ

މުބާރާތުގައި ފެތުްނތެރިން ވާަދކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ  )ރ(  
 ކޮންމެ އިވެންޓަކުން ހޯދި ނަތީޖާ އެނގޭގޮތަށް ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެެއވެ.

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓަކަށް މެޑެލް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް  )ބ(  
މުބާރާތުގެ ފެތުންތެރިންގެ އެކިއެކި ވަނަތައް ހޮވާނީ މެޑަލް ޕޮއިންޓަްށ 

 ބަލައިގެންނެވެ.
    

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެިރން ތިބެންާވނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަްށ ހެދުން  )ހ( ހެދުން އެޅުން  .10
  އަޅައިގެންނެވެ.

 އަންހެން ފެތުންތެރިން     

ނޑައި، ގައިފެންނަގޮަތށް ހުންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން .1      އަތްކަ
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

ނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން  ފައިވަޅާ .2     ހަމައިން ކަ
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

ފަހައި، މޫދަށް އެރުމުން ގައި މާބޮޑަށް ތުނިފޮިތން  .3    
އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނިފޮތިން ފަހާފައިވާ 
ސްވިމްސޫޓްލައިގެން ނުވަަތ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެްނ 

  އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން     

"ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ  .1    
 ލައިގެން މުބާރާތުގެ އިެވންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.ޓްރަންކު 

ނޑުގެ ވާނަތައް ހާމަވާފަދަ  .2     މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަ
ތުނި ގޮތިން ފަހާފައިހުރި ނުަވތަ އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ 
ފޮތީގެ ޓައިޓްލައިގެން އެތެރެިއން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް 
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sponsors: 
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 ނުފެތޭނެއެވެ.

މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނެ  .11
 ގޮތް 

މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް އޮފިޝިއޭޓް ކުރުމުގައި އަޞްލެއް ކަމުގައި  )ހ(
ބަލާނީ ބަިއނަލް އަގުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީނާ" އިން 
ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. މީގެއިތުރުން މިއެސޯސިއޭޝަނުން  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލު ތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތް ކުރާނެއެވެ. ކަ
މިދެންނެވި ޤަވާޢިދުގައި ެނތްަކމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިީޓންނެވެ.

މުބާރާތާގުޅޭ ޢާއްމު ކަްނތައްތަްއ ނިންމާީނ މުބާރާތުެގ އޮގަނަިއޒިންގ  )ށ(  
 ކޮމެޓީންނެވެ.

އިދާރީ މޭޒު ބަލަހައްާޓ މުބާރާތުގެ އިދާރީ ކަންކަން ނިންމާނީ  )ނ(  
 އޮފިޝަލުންނެވެ. 

    

ފެތުންތެރިންގެ ލޭން  .12
ބަދަލުވުމުން 

  ޑިސްކޮލިފައި ވުން 

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެްއގައި ފަތާ ފެުތންތެރިއަކު އެފެުތންތެރިޔާ  )ހ(
ނޑު ފަތަމުންދާ ލޭން ފިޔަވައި އެހެން ލޭނަކަށް  ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަ

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަށް އުނދަޫގވިޔަސް 
އަދި ނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭން ހުސްކޮށް އޮތަސް އެފަދަ 

 ޙާލަތުގައި ފެތުންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.

ވާނީ އަދި ޓާްނކުރާނަމަ ފެތުންތެރިޔާ އިވެންޓް ސްޓާްޓކޮށް ނިންމަން )ށ(  
ޓާންކުރަންވާނީ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭންގައެވެ. 
އިވެންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ ާއއި އިވެންޓް ނިންމުމުގަިއ އަިދ ޓާން 
ކުރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން އިވެންޓް ފަށައި، އިވެންޓް 

މަ އެފެތުންތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ނިންމައި ނުވަތަ ޓާިނން ހަދަިއފިނަ
 ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި  .13
  އޮފިޝަލުން 

މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ އެސޯސިއޭޝަނުން 
ނޑައަޅާ ބައެކެވެ.  ކަ

ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި  .14
ނަތީޖާ ސައްޙަވެ 

މިނިޓް ތެރޭގައި އެ  30މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ަނތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު 
އިވެންޓާ ބެހޭޮގތުން އިވެންޓުެގ ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ 
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އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިުޢާލނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ ިއވެންޓްގެ ނަތީާޖ   ކަށަވަރުވުން 
 ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އިވެންްޓތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަްށ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.   އްސަލަ ހުށަހެޅުން މަ  .15
ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް ހިންަގން އެކުލަވާލައިާފއިވާ ގަވައިދާއި 
ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި 
ނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަްށ  ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ ނިންމާ ގޮަތކީ ކަ

 ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.

 30މުބާރާތުގެ އިވެންޓުެގ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުާރތާ ލަސްވެެގން  )ހ(  
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި އިވެްނާޓގުޅޭގޮތުން 

 އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.

މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ެބހޭގޮތުން މައްސަލައެއް ހުަށނާޅާނަމަ  )ށ(  
 އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެެއވެ.

ހުށަަހޅަންވާނީ އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ  18ޢުމުރުން  )ނ(  
 ގެ ނަމުގައެވެ. ނުވަތަ ކޯޗުއްގެ ބެެލނިވެރިޔަކު އެފެތުންތެރިއެ

މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ަނތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ  )ރ(  
ކުރެވި ެއއްވެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަ 

ފަރާތަކުން ހުަށހަޅައިފިނަމަ ނުަވތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަަގ ކުރެވުނު ނަަމ 
އެކަން ބަލައި ނަތީޖާ ރަނގަުޅ ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ 

 އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

ޢާއްމު ގަވާއިދާ  .15
  ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާޚިލާފުވުން 

މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންާދ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި 
ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުން 
ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުްނ މުބާރާތް ފެށިެގްނ  ރެފްރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް
 ނިމެންދެންވެސް ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެޭވނެއެވެ.

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރު  )ހ(  
ހިންގިކަން ބަހުން މުޢާމަާލތުކޮށް އޮފިޝަލަާކމެދު އަދަބާއި ޚިލާފް އަމަލެއް 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ބޮޑު ކުޑަ މިނަށްބަލައި މުބާރާތުގެ 
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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 

 

sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މުބާރާތުްނ 
ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. 

ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު  ނުވަތަ ބައެއް އިވެންޓަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ 
 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މުބާރާތް ހިގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިދާފަދަ  )ށ(  
ގޮތަކަށް ފެުތންތެރިޔަކު ނުަވތަ އޮފިޝަލަކު ޢަމަލުކުރަުމންދާނަމަ 

 އެފަރާތްތަކާމެދު ގަވާޢިދުން ފިޔަަވޅު އެޅޭނެއެވެ. 

ފެުތންެތރިން މުބާރާތުގެ ކޯޗުންނާ އޮިފޝަލުންާނ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  )ނ(  
މުވައްޒަފުންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަަކށް މުބާރާތް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބުކޮްށ މާރާމާރީ 
ޓްތަކުްނ ހިންގުންފަދަ ޢަމަލެއް ހިންާގނަމަ އެފެތުންތެރިއަކު ބައެއް އިވެން

ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާުތން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 
 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަްށ  )ރ(  
ަޢމަލުކޮށް ނުވަތަ ފެތުްނތެރިއެއްގެ އަބުަރށް ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް 

ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި އެފެތުންތެރިޔަކު 
މުބާރާތުންވަކިކޮށް ނުވަތަ ބައެްއ އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި  .16
 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ެއކަމެއް ނިންމާނީ 
 މިމުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިީޓންނެވެ.

މުބާރާތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކުރަންވާީނ   ސްޕޮންސަރުން  .17
 އެސޯސިއޭޝަނަށް އެނގުމަށްފަުހއެވެ.

 
 


