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 2019ވަނަ މުބާރާތް    17ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ  ބީ.އެމް.އެލް  
 

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު 
 ތަޢާރަފް 
ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންެގ  ،މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިާޒމުކޮށްގެން 

ފެތުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ގާިބލްަކން އިތުރުކޮށް ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ިބނާކުުރމުގެ މަޤްސަދުގައި ާބއްވާ 

 މުާބރާތެކެވެ.
 

   މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން:   -1
 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައެވެ.  2019އެޕްރީލް  27ން  19ފެތުމުގެ މުާބރާތް އޮންާނނީ:  •

 ގައި މާލޭގައެވެ. 2019އެޕްރީލް  18އަދި  16ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ  •

 13:00 ގެވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 31 މާރޗް 2019މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި:  •

 މުބާރާތް އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ:   - 2

 އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރުފުރާ.  އަހަރުންދަށް 19، 16، 14، 12 - 

 މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށްެވސް ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ. -  
 ވަނަ ދުވަހަށް  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  2019މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ަބއިވެރިންގެ ޢުމުރު ބަލާނީ   -

 ޢުމުރު ހަމަވާގޮތަށެވެ. 

އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަކި ފެސްޓިވަލެއް އޮތުމާއެކު އިންޓަރސްކޫލު ަބއިގެ  10  -

 އަހަރުން ަދށުގެ އެއްވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  10އިވެންޓްތަކުގައި 

 މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް    - 3

 މިމުާބރާތް ރާވައި ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.  -

 މުާބރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސާނީ މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. -
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 މުބާރާތް ބޭއްވުން    - 4

 03މިމުާބރާތް ާބއްވާނީ ުމާބރާތުގަިއ ަބއިވެރިވާން ހުޅުވާލާ މުއްދަުތގައި މުާބރާތުގައި މަދުވެގެން ެކޓަގަރީއެއްގައި  -

 ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ.(  2ސްކޫލު ަބއިވެރި ވާނަމައެވެ. )ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންެހން، ފިރިހެން ވަކި 

ސްކޫލު ވާދަނުކުރާނަމަ އެ  3ފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން މިގޮތަށް މުާބރާތް ޭބއްވިނަމަެވސް ޢުމުރު -

 ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ނުޭބއްޭވނެއެވެ. 

ދަރިވަރުން އެއުމުރު   3އަލް އިވެންޓެއް ޭބއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  މުާބރާތުގައި އިންޑިވިޖު -

އެއް ޢުމުރުފުރާއަކުން، އެއް ، ވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްަގއި އެކެޓަގަރީގައިފުރާގައި ަބއި

ދަރިވަރުން ަބއިެވރިކޮށްފައިވާނަމަވެސް އެއިވެންޓް ާބއްވައި އެދަރިވަރުންނަށް ލިެބްނޖެހޭ މެޑެލް އާިއ  3ސްކޫލަކުން 

 ސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނޭނެއެވެ. ސެޓްފިކެޓްދެވޭނެއެވެ. އަދި އެއިެވންޓުގެ ޕޮއިންޓް

 މިކްސް ރިލޭ ފިޔަވައި އެހެން އިެވންޓްތަކުގައި ުމާބރާތުގައި އަންެހްނ ކުދިންނާ ފިރިެހން ކުދިްނ ވާދަުކރާނީ ވަކިންނެވެ.  -

ގިނަ   ފެތުްނެތރިންނަށްވުރެ  8މުާބރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ހީްޓ، ފަިއނަލް، އިވެންްޓ ާބއްވާ އުޞޫލުްނނެވެ. )އިވެްނޓެއްގައި   -

 ފެތުންތެރިން ފައިަނލްގައި ވާދަކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.( 8ނަމަ ހީޓް ާބއްވައި އެންމެމޮޅު 

)ހަތަރެއް(  4ކުން އެ ކަޓަގަރީގައި މަދުވެގެން އެ ސްކޫލަ ށް، އެ ސްކޫލަކަށް ޕޮއިންޓް ގުނޭނީސްކޫލެއް ތަމްޞީލްކޮ -

 ވެގެން އެއް އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.، ކޮންމެ ކުއްޖަކު މަދުކޮށް ަބއިެވރިުމާބރާތުގައި ފެތުންތެރިން 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން    –   5

މި މުާބރާތުގައި ރާއްޖޭގައި ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން  -

 ހިންގާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ނުވަަތ މަދަރުސާއަކަށްވެސް ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ. 

 ދަރިވަރުންނެވެ. 3ރެވޭނީ ގިނަވެގެން މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ަބއިވެރިކު -

 އިވެންޓްގައެވެ. 4ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ަބއިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ އިވެންޓް ުނހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް  -

 ފޯމާެއކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ،މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ އެކަަމށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް -

ތަކެތި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ސްކޫލު މަދްރަސާތަކަށެވެ. ސުންގަޑި 

 ހަމަވުމަށްފަހު މުާބރާތުގައި ަބއިެވރިވާން ހުށަހަޅާ ސްކޫލުތަކަށް މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
މެ ދަރިވަރެއްގެ ޢުމުރު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ )އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ސްކޫލުތަކުން ަބއިވެރިކުރާ ކޮން -

އެފަދަ ލިޔުްނަތކުގައި ސްކޫލުގެ  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް( ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ރަސްމީ ތައްގަނޑު ޖަހަން ވާނެއެވެ. 
ންޖެހޭ ޢުމުރަށްވުރެ ަމތީ ޢުމުރުފުރާގައި )އޯވަރއޭޖް( ަބއިެވރިކުރި ކޮށްފިނަމަ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެ ދަރިވަރަކު ފަތަ -

 އެމައްސަލަ ަބލައި އެސްކޫލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ. 
މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިކުރާ ދަރިވަުރންގެ މަޢުލޫމާތާއި އިެވންޓްތަކުެގ ތަފްޞީލް ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮީޕ އާއި ހާޑް ކޮޕީ  -

 ަބއި ފުރިހަމައަށް ހަމަނުވާަނމަ ލިސްޓް ަބލައެއް ނުގަންނާނެެއވެ.  2އެކުގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ިމ 
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 މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު    - 6

    މުާބރާތް ހިނގަުމންދާނީ ސްވިމިްނގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުާބރާތްތަުކގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   
 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން    - 7

 ޢައްޔަންކުރާ ަބއެކެވެ. ތުގައި ތިޭބނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުާބރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަުލންގެ ގޮ 

 

 އިވެންޓްތައް  މުބާރާތުގެ    - 8

 މުާބރާތުގައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ.  ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ - 

 

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ބައި    8.1 •

o ަގޮތަށެެވ. އަންނަނިވި ކުރިޔަށްދާނީ އިވެންޓްތައް ދަރިވަރުންގެ ޭބނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞ  

ދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުން ަބއިވެރިވިޔަސް އެ އިވެންޓް ާބއްވައި ދަރިވަރު ހޯދާ ވަނަ  3ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި  ▪

 ދެވޭނެއެވެ. 

 ކިން( ަބއިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ. ސްކޫލުން )ޖިންސް ވަ 3މި ަބއިގައި ސްކޫލު ވަނަ ހޮވާނީ  ▪

 މިަބއިގައި ވަކިވަކި ޢުމުރުފުރާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.  ▪

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19 

25m Freestyle   

   
25m Backstroke   

25m Breaststroke   

25m Fly   

50m Freestyle      

50m Backstroke      

50m Breaststroke     

50m  Fly      

100m Freestyle     

100m Back stroke 

 

   

100m Breast stroke    

100m  Butterfly stroke    

100m Individual Medley    

200m Individual Medley  

 

  

4x25m. Freestyle Relay  

  4x25m. Medley Relay  

4x25m. Freestyle Mix Relay   

4x50m. Freestyle Relay 

 

   

4x50m. Medley Relay    

4x100m. Freestyle Relay    

Total Event (with Relay) 05 12 12 12 12 
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މިަބއިގައި ވާދަކުރެވޭނީ އެދަރިަވރަކީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ޭބނުންވާ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިޭދ ސަރުކާރުގެ   ▪

ށެވެ. މުާބރާތުގައި އެފަދަ ދަރިވަރުން މުާބރާތުގަިއ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނަ ދަރިވަރަކަ

 ަބއިވެރިކުރާއިރު މިދެންނެވި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. 
 

 ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް    8.2

ވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ރިލޭ ޓީމު ަބއިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ. ރިލޭ ޓީމެއްގައި ަބއިވެރި ކުރެވޭނީ  މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި -

 6ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެެއވެ. މިހެންވުމުްނ ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި  2ފެތުންތެރިްނނެވެ. މީގެިއތުރުން  4
 ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. 

 ސްކޫލު ަބއިެވރިވެއްޖެނަމައެވެ.  3ތުގެ ރިލޭ އިވެްނޓެއް ޭބއްޭވނީ ޢުމުރުފުރާއަކުން ކެޓަގަރީއެްއގައި މަދުވެގެން  މުާބރާ -

މުާބރާތުގައި ަބވެރިކުރާ ރިލޭޓީުމގެ ތަރުތީުބ ހީްޓތަކުގައި އަދި ފައިނަލްގައިވެސް ަބދަލްކުރެވިާދނެއެވެ. މިގޮތަްށ  -

 ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެެވ.  6ަބދަލުކުރެވޭނީ މުާބރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެިޅ 

މިނެޓް ކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭބަލަށް ހުށަހަޅަްނ  30ުބ ރިލޭ ފެށުމުގެ ރިލޭއިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ަފތާގޮތުގެ ތަރުތީ -

ވާނެއެވެ. ރިލޭގައި ދަރިވަރުން ފަތާނެ ތަރުތީުބ މިގޮތަށް ހުށަަހޅާ ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އިވެންޓުގައި 

 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ލިސްޓުަގއިވާ ތަރުތީބުންނެެވ.  

ގައި ަބއިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަނުކުރާ ދަރިވަރުން ހަމައެކަނި ރިލޭ ލިސްޓްގައި މުާބރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއް -

 ނަންޖަހައި ރިލޭ އިވެންޓްގައި ުނފަތާނަމަ އެދަރިވަރުންނަށް ރިލޭ އިވެންޓްގެ މެޑެލް ނުދެވޭނެއެވެ. 

 

 އިނާމް  ދަރިވަރުންގެ    - 9

 ވަނައަށް މެޑަލް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ. 3އަދި  2، 1މުާބރާތުގައި ކޮންމެ އިވެންޓަކުްނވެސް 

 ވަނަ )ލޯ މެޑަލް( 3 ،ވަނަ )ރިހި މެޑަލް( 2، ވަނަ )ރަން މެޑަލް( 1 - 

 ވަނަ ފެތުްނތެރިޔާ:  3ވަނަ އަދި  2، ވަނ1ަ* މުާބރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާަދކުރާ ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއަކުން 

 ވަނަ )ސެޓްފިކެޓް( 3 -ވަނަ )ސެޓްފިކެޓް(    2 -ޓް(  ޝީލްްޑ އަދި ސެޓްފިކެތަށި ނުވަތަ ވަނަ ) 1 - 
 

 ސްކޫލު ވަނަ އަދި އިނާމު    - 10

 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  12 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  12 -
 )އަންހެން(ވަނަ ސްކޫލް  1އަހަރުންދަށުގެ  14 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  14 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  16 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  16 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  19 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  19 -

އަހަރުންދަށުގެ އުމުރު ފުރާތަކެވެ.(   14)ޖޫނިއަރ ގުރޫޕަކީ  ލު  ވަނަ ސްކޫ  1،2،3  ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ގުރޫޕް -

  އަދި ސެޓްފިކެޓްނުވަތަ ޝީލްޑް ތަށި  ވަނަ ސްކޫލު:  1
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 ފުރަތަމަ އެހީ    - 11

އެ ސްޫކލަކުން ހަމަޖައްސަން ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު  އެ ްސކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް  މުާބރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު   -

 ވާނެއެވެ. 
 

 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު    - 12

 ޕޮއިންޓް  5ބްރޯންޒް :   ޕޮއިންޓް  10ސިލްވަރ :  ޕޮއިންޓް  15ގޯލްޑް :  ވަކި ވަކި އިވެންޓްތައް  -

 ޕޮއިންޓް  10ބްރޯންޒް :   ޕޮއިންޓް  20ސިލްވަރ :  ޕޮއިންޓް  30ގޯލްޑް :   ރިލޭ އިވެންޓްތައް  -

  2މުބާރާތުގައި އޮންނަ ކޮންމެ މިކްސް ރިލޭއަކުން އެސްކޫލެއްގެ ޓީމަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް އެއިވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުގެ  •

 ކެޓަގަރީއަށް ހަމައަށް ބަހައިލެވޭނެއެވެ. )މިހެން ހަދަނީ ޖިންސް ވަކިން ސްކޫލުތަކުގެ ވަނަހޮވާތީއެވެ.(  
 

 ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ    - 13

ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ފެތުންތެރިންގެ ޕާފޯމަންސް އާއި އޮފިޝިއޭޓިންގެ ކަންކަްނ  މުާބރާތުގެ •

ހިނގަމުންދާގޮތް ެބލުމަށާއި އިވެންޓްތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅިގެްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ަބލައި ޖަވާުބދިނުމުގަިއ 

އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ   ކޫލުތަކުން ބޭނުންާވނަމަ ޖުރީރެފްރީއަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ސްކޫލުތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ސް

 ވިދާނެއެވެ. އެކުލަވާލެ

 މެމްަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.  5ުނވަތަ  3މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާނީ  •

މިގޮތުން އެކުލަވާލާ ޖޫރީ ކޮމިީޓ އެކުލަވާލާނީ ސްކޫލުތަކުން ހުަށހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިްނނެވެ. ޮކމިޓީ އެކުލަވާލާީނ  •

އެއްވެސް ސްކޫލެއްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ސްކޫލުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއެކު ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމުގައެވެ. 

 ގައި ނުތިޭބނެއެވެ. މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމްަބރުންގެ ގޮތު

ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީއަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ރޭސްތައް ބަލަން ތިބެންޖެޭހެނ  •

 ަބއެކެވެ. 

 ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދެއް އެސޯސިއޭޝަނުން އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީގެ މެމްަބރުންނަށް ޭދނެއެވެ.  •
 

 

 ފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުން     - 14

އި އެހެން ލޭނަކަްށ މުާބރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްަގއި ފަތާ ފެުތންތެރިއަކު އެފެތުްނެތރިޔާ ފަތަމުންދާ ލޭން ފިޔަވ14.1ަ

ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ަބދަލުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަށް އުނދަޫގވިޔަސް އަދި  

 ނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެްނ އޮތް ލޭން ހުސްކޮށް އޮތަސް އެފަަދ ޙާލަތުގައި ފެުތންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 

ން އޮތެއްކަމަކު، ފެތުންތެރިޔާ ފަތަްނ ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭނުން އިވެންޓް ސްޓާޓްކޮށް ގައި އެހެ 14.1މި މާއްދާގެ 14.2

ނިންމަންވާނީ އަދި ޓާންކުރާނަމަ ޓާންކުރަންވާނީ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭންގައެވެ. އެނޫން 

ރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން  ގޮތަކަށް އިވެންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި އަދި ޓާން ކު
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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

ލޭނަކުން އިވެންޓް ފަށައި، އިެވންޓް ނިންމައި ނުވަތަ ޓާިނން ަހދައިފިނަމަ އެފެތުންތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން 

 ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 

 

 ޚިލާފުވުނ    މު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއ    - 15
މިމުާބރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުނ ދާ ޢާއ މު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއ  ހިނ ގާ  

ފެތުނ ތެރިޔަކު މުާބރާތުގެ އިވެނ ޓ ތަކުނ  ސަސ ޕެނ ޑ ކޮށ  ނުވަތަ މުާބރާތުނ  ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚ ތިޔާރު މުާބރާތުގެ 
 ލިިބގެނ ވެއެވެ. މިގޮތުނ  ުމާބރާތ  ފެށިގެނ  ނިމެނ ެދނ ވެސ  ތިރީގައި ަބޔާނ  ކޮށ ފައިވާ ރެފ ރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށ 

 ޤަވާޢިދަށ  ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

އެއ ވެސ  ފެތުނ ތެރިޔަކު މުާބރާތުގެ ރެފ ރީ އަދި އޮފިޝަލުނ ނާއި ހުތުރު ބަހުނ  މުޢާމަާލތުޮކށ  އޮފިޝަލަކާމެދު އަދަާބއި   15.1
އަމަލެއ  ހިނ ގިކަނ  ސާިބތުވެއ ޖެނަމަ އެޢަމަލެއ ގެ ޮބޑު ުކޑަ މިނަށ ަބލައި މުާބރާތުގެ އޮަގަނއިޒިނ ގ ކޮމެޓީގެ ޚިލާފ   

މަޝ ވަރާއާއި އެކު ފެތުނ ތެރިޔާ މުާބރާތުނ  ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚ ތިޔާރު މުާބރާތުގެ ރެފ ރީއަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. 
  ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހ ރިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ.ނުވަތަ ަބއެއ  އިވެނ ޓަކުނ  ަސސ ޕެނ ޑ 

މުާބރާތ  ހިގަމުނ ދާ ސަރަޙައ ދުގެ އަމަނ  އަމާނ ކަނ  ގެއ ލިދާފަދަ ގޮތަކަށ  ފެތުނ ތެރިޔަކު ނުވަތަ ކ ލަެބއ ގެ އޮފިޝަލަކު   15.2
މިގޮތަށ  ޢަމަލުތައ  ގެނ ނަ ފެތުނ ތެރިނ  ހިމެޭނ ޢަމަލުކުރަމުނ ދާނަމަ އެފަރާތ ތަާކމެދު ގަވާޢިދުނ  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  

ކުލަެބއ  ނުވަަތ ފެތުނ ތެރިނ  ަބއެއ  އިވެނ ޓ ތަކުނ  ސަސ ޕެނ ޑ ކޮށ  ނުވަތަ ުމާބރާތުނ  ވަކިކުުރމުގެ އިޚ ތިޔާރު  
 މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީައށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. 

ތަ ކުަލެބއ ގެ އޮފިޝަލަކުވިޔަސ  މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފެތުނ ތެރިޔަކު ނުވަ 15.3
ލެއ  ޢަމަމާރާމާރީ ހިނ ގުނ ފަދަ  އަޑުގަދަކޮށ  ޒުވާުބކޮށ     ުމާބރާތ  ހިނގަމުނ ދާ ސަރަޙައ ދުގައިއަގުވެއ ޓޭފަދަ ގޮތަކަށ   

ތުނ  ވަކިކުުރމުގެ އިޚ ތިޔާރު  ަބެއއ  އިވެނ ޓ ތަކުނ  ސަސ ޕެނ ޑ ކޮށ  ނުވަތަ ުމާބރާ ކުހިނ ގާނަމަ އެފެުތނ ތެރިއަ
 މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީައށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ.

އެއ ވެސ  ފެތުނ ތެރިޔަކު އަނެއ  ފެތުނ ތެރިއެއ ގެ އަގުވެއ ޭޓފަދަ ގޮތަކަށ  ނުަވތަ ފެުތނ ތެރިެއއ ގެ އަުބރަށ  ހުތުރުވާފަަދ   15.5
ދިާމކޮށ ހަދާނަމަ އެމައ ސަލަ ަބލައި އެފެތުނ ތެރިޔަކު މުާބރާތުނ ވަކިޮކށ  ނުވަތަ ަބއެއ  ގޮތަކަށ  ޢަމަލުކޮށ  ފާޅުގައި 

 އިވެނ ޓ ތަކުނ  ސަސ ޕެނ ޑ  ކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީއަށ  ލިިބގެނ ވެއެެވ.

ގެ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަަތ މުާބރާތުގައި ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީމު  15.6

ފެތުންތެރިއެއްގެ އަުބރަށް ުހތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުަގއި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަބލައި އެޓީމެްއ 

ނައިޒިންގ މުާބރާތުން ވަކިކޮށް ނުަވތަ ަބެއއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަ

 ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެެވ.
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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

 
 

 ޓެކ ނިކަލ  ބައ ދަލުވުނ :   –   16
     މިމުާބރާތ  ފެށުމުގެ ކުރިނ  މުާބާރތުގެ އޮފިޝަލުނ ނާއި ޓީމ ތަކުގެ ލީޑަރުނ /މެނޭޖަރުނ ނަށ  ާބއ ވާ ަބއ ދަލުވުނ    

 ގަޑިއިރު ކުރިނ  އެނ ގޭނެއެވެ.  24ޭބއ ވޭނެތަނަކާއި ވަުގތެއ ، މަދުވެގެނ  ، އޮނ ނާނެއެވެ. މިަބއ ދަލުުވނ  އޮނ ނަ ތާރީޚާއި
 

 އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައ ޙަވެ ކަށަވަރުވުނ : ނަތީޖާ    - 17
މިނިޓ  ތެރޭގައި އެ އިވެނ ޓާ ެބހޭގޮތުނ  އިވެނ ޓުެގ  30މުާބރާތުގެ އިވެނ ޓެއ ގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށ ފަހު  -

ފުރަތަމަ ަބއިވެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުނ  އެއ ވެސ  މައ ސަލައެއ  ހުށަނާޅާނަމަ އިވެނ ޓ ގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުާލނުކުރި 
 ނަތީޖާއަކީ އިވެނ ޓ ގެ ނަތީޖާ ކަުމގައި ވާނެއެވެ.

 

 މައ ސަލަ ހުށަހެޅުނ    - 18
މިމުބާރާތުގެ އިވެނ ޓ ތަކުގައި ދިމާވާ ކަނ ތައ ތަކަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތ  ހިނ ގަނ   

ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށ  އިވެނ ޓަކާއި ގުޅޭގޮތުނ   ޓެކ ނިކަލ   ކަމެއ  ނުވަތަ ފީނާގެ އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށ  ނިނ މާފައިވާ
ރެފ ރީ ނިނ މާ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެނ  އިނ ސާފުވެރިގޮތ  ނޫނ ކަމަށ  ވާނަމައެވެ. މިގޮތުނ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  

 މަތިނ ނެވެ. 

މިނިޓ ގެ ތެރޭގައި އިވެނ ޓާގުޅޭގޮތުނ  މައ ސަލައެއ    30ކުރާތާ ލަސ ވެގެނ   މުާބރާތުގެ އިވެނ ޓުގެ ވަގުތީ ަނީތޖާ އިޢުލާނު -
 އޮތ ނަމަ އެމައ ސަލައެއ  ހުށަހަޅަނ  ފުރުޞަތު އޮނ ނާނެއެވެ. 

މައ ސަލައެއ  ހުށަނާޅާނަމަ  އެ އިވެނ ޓާގުޅޭ ސ ކޫލަކުނ  އި ވާދަކުރި އިވެނ ޓާ ެބހޭގޮުތނ  އިވެނ ޓުގަމިވަގުތުތެރޭގައި -
 އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެނ ޓ ގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެެއވެ.

 މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ޓީމ ގެ މެނޭޖަރ ނުވަތަ ކޯޗަށެވެ.  ސ ކޫލުނ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  -
އެ އިވެނ ޓެއ ގެ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  މައ ސަލައެއ  ހުރިކަނ  ފާހަގަ    މުބާރާތުގެ އިވެނ ޓެއ ގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުނ ވެސ  -

ކުރެވި އެއ ވެސ  ފަރާތަކުނ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށ  ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަނ  ބަލައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު  
 ނެއެވެ.  ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއ ގައިނަމަ އެކަނ  އެސަރަޙައ ދުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭ 

 

 ހެދުނ  އެޅުނ    - 19
 މިމުބާރާތުގައި ފަތާ ފެތުނ ތެރިނ  ތިބެނ ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށ  ހެދުނ  އަޅައިގެނ ނެވެ.  

 އަނ ހެނ  ފެތުނ ތެރިނ    19.1
 އަތ ކަނޑައި، ގައި ފެނ ނަގޮތަށ  ހުނ ނަ ސ ވިމިނ ސޫޓުލައިގެނ  އިވެނ ޓަކަށ  ނޭރޭނެއެވެ.   -1
 ފައިވަޅާއި ހަމައިނ  ކަނޑާލާފައިހުނ ނަ ސ ވިމ  ސޫޓުލައިގެނ  އިވެނ ޓަކަށ  ނޭރޭނެއެވެ.  - 2



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv 
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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

ތުނި ފޮތިނ  ފަހާފައިވާ ސ ވިމ   މާބޮޑަށ  ތުނިފޮތިނ  ފަހާއި މޫދަށ އެރި ތެމެމުނ  ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ  -3
 ސޫޓ  ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއ ލައިގެނ  ފަތައިގެނ  ނުވާނެއެވެ. 

 

 ފިރިހެނ  ފެތުނ ތެރިނ    19.2
 . "ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށ  ހުނ ނަ ޓ ރަނ ކ  ލައިގެނ  މުބާރާތުގެ އިވެނ ޓ ތަކަށ  ނޭރޭނެއެވެ.  1
. މޫދަށ  އެރި ގައި ތެމުމުނ  ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައ  ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިނ  ފަހާފައިހުރި ނުވަތަ އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ 2

 އިނ  ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސ  ނުފެތޭނެއެވެ.އެތެރެ ،ފޮތީގެ ޓައިޓ ލައިގެނ 
 

 

 

 ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން    - 20

 މިމުާބރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިުދގައި ަބޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ: 

 ކޮމިޓީންނެވެ.އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިްނގ  -

 ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިންާމނީ ުމާބރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިީޓންނެވެ. -
 

 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:  

   އިވެންޓް މެނޭޖަރ -

    މުާބރާތުގައި ކޯޑިނޭޓަރ  -

    ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ  -

 މުާބރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ -

 މެމްަބރު  1މުާބރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ  -
 

 ސްޕޮންސަރ ކުރުން އަދި ސްކޫލުތަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރުން     - 21

މިމުާބރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ އެވެ. އެހެންކަމުން މުާބރާތުގެ އޮފިޝަްލ  -

 ސްޕޮންސަރގެ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް އުނިކަންިލޭބނެ ގޮަތށް އެހެން އެއްވެސް ސްޕޮންސަރއެއް ޭބނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެެވ. 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭީނ އެސްކޫލަކަށް ލިޭބ ޓެންޓުގެ އެތެރެއާއި އެސްކޫލުގެ  ސްކޫލުތަކަށް ހޯދާ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރު -

  ޖަރޒީއެވެ.ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ 

އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިުމާބރާތުެގ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުާބރާތް ާބއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް   -

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ސްކޫލަކުން ސްޕޮންސަރ ޭބނުންކޮށް

މުާބރާތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ްސވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ސްވިމިންގ ކެޕް ޕްރޮވައިޑްކޮށްދޭނަމަ، ފެތުންތެރިން  -

 ފަތަންވާީނ، އެކެޕް އަޅައިގެންނެވެ.

 
 


