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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: 
 

 ދް ލުތުމުގެ ސްކޮޑު އެކުލަވައިވަދައަހަރަފް ޤައުމީ ފެ 9102

 ތަޢާރަފް 

ވަދައަހަރަފް ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑް  9102މިއީ ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެދަފުދް 

  ލިޔުމެކެވެ.އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ގޮތް ބަޔާދްކުރާ 

 

 ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީދިއަރ ސްކޮޑް  -0

 

 އެކުލެވިގެދްވާދީ: ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީދިއަރ ސްކޮޑް  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެވަދައަހަރު ޢާއްމު ކޮފްފައިވާ،  9102ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިދް 

ފެތުދްތެރިދް  ރިދް ހޮވުމަފާއި މުބާރާތްތަކަފްފެތުދްތެ ސްކޮޑަފް ޖޫދިއަރ އަދި ސީދިއަރ ތުމުގެފެ ޤައުމީ

ސީދިއަރ ސްކޮޑުގެ ފެތުދްތެރިއަކަފް ފެތުމުގެ ގައި ޤައުމީ ހޮވުމަފް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކާއި ބެހޭ ޤަވައިދު

އި ބުދާ އިވެދްޓްތަކުދް ވުމަފް ބަޔާދްކޮފްފައިވާ އެދްމެހައި ކަދްކަދް ފުރިހަމަވެ އެ ޤަވާޢިދުގަ

 ހިމެދޭ ގޮތަފެވެ.  ކޮލިފައިޓައިމަފްވުރެ މަތީ ދަތީޖާ ހޯދާ ފެތުދްތެރިދް

 

 ސްކޮޑް  ޖޫދިއަރޤައުމީ ފެތުމުގެ  -9

 އެކުލެވިގެދްވާދީ: ސްކޮޑް  ޤައުމީ ފެތުމުގެ ޖޫދިއަރ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަދައަހަރު ޢާއްމު ކޮފްފައިވާ، 9102ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިދް 

ފެތުދްތެރިދް  ރިދް ހޮވުމަފާއި މުބާރާތްތަކަފްފެތުދްތެ ސްކޮޑަފް ޖޫދިއަރ އަދި ސީދިއަރ ފެތުމުގެ ޤައުމީ

ސްކޮޑުގެ ފެތުދްތެރިއަކަފް  ފެތުމުގެ ޖޫދިއަރގައި ޤައުމީ ހޮވުމަފް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކާއި ބެހޭ ޤަވައިދު

ފުރިހަމަވެ އެ ޤަވާޢިދުގައި ބުދާ އިވެދްޓްތަކުދް  ވުމަފް ބަޔާދްކޮފްފައިވާ އެދްމެހައި ކަދްކަދް

 ހިމެދޭ ގޮތަފެވެ.  ކޮލިފައިޓައިމަފްވުރެ މަތީ ދަތީޖާ ހޯދާ ފެތުދްތެރިދް

 

 ވަދައަހަރަފް ސްކޮޑުތައް އެކުލަވައިލާއިރު ފެތުދްތެރިދްގެ ކޮލިފައި ޓައިމް ބެލުދް  9102 -3

ފް ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތައް އެކުލަވައިލާއިރު ފެތުދްތެރިދްގެ ކޮލިފައި ޓައިމް ބެލުމުގައި ވަދައަހަރަ 9102

 ޢަމަލުކުރާދީ އަދްދަދިވި ގޮތަފެވެ. 

ވަދައަހަރު ޖޫދް މަހުގެ ފަހުދް ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުދްދަފް ބައިވެރިވެވޭގޮތަފް އައްޑޫ  9102 -0

ރާތުގެ އިވެދްޓްތަކުގެ ޓައިމިދްގ އަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސިޓީގައި އަދި މާލޭގައި ބޭއްވި ފެތުމުގެ މުބާ

 ޓައިމިދްގ ކަމުގައި ބެލުދް. ކޮލިފައި ގުދޭ ސްކޮޑުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި 
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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: 
 

ވަދަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ އިވެދްޓްތަކުގެ ޓައިމިދްގ  33ޤައުމީ ފެތުމުގެ ވަދައަހަރު ބާއްވާ  9102 -9

 ކޮލިފައި ޓައިމިދްގ ކަމުގައި ބެލުދް.ގުދޭ މުގައި އަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑުތައް އެކުލަވައިލު

ވަދަ ދަދްބަރުގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ޓައިމިދްގެ އިތުރުދް ޤައުމީ  9ވަދަ ދަދްބަރާއި  0މިމާއްދާގެ  -3

ވަދަ ދުވަހު ބާއްވާ ރޭދްކިދްގ  92ދޮވެދްބަރު  9102ފެތުމުގެ ސްކޮޑަފް ފެތުދްތެރިދް ހޮވަދް 

ޔާ ފުރިހަމަކުރާ އިވެދްޓްތަކުގެ ޓައިމިދްގ އަކީ ކޮލިފައި ޓައިމް ޓްރެއިލްގައި ބައިވެރިވެ ފެތުދްތެރި

 ކަމުގައި ބެލުދް. ފް ގުދޭދެ ޓައިމް އަ
 

 ސްކޮޑްގައި ތިބޭ ފެތުދްތެރިދް  -3

މެދްބަރުދްގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަދްގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑުގައި ތިބޭދީ ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދްގެ  

އެސޯސިއޭޝަދްގެ މެދްބަރު ކްލަބްތަކުގެތެރެއިދް ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިތިބޭ ފެތުދްތެރިދްދެވެ. މީގެތެރޭގައި 

ފް ގެދްދަދް ހުއްދަދީފައިވާ ތަކުރުދްތައް ކުރިޔައެސޯސިއޭޝަދްގެ ހިދްގާ ކޮމިޓީދް ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަފް ފަރި

 ހިމެދޭދެއެވެ.  ވެސްދަފުގައި ތަމްރީދުހަދަމުދްދާ ފެތުދްތެރިދްކްލަބްތަކުގެ ބެލުމުގެ


