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 2019ބީ.އެމް.އެލް ފަސްޓް ނެޝަނަލް ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް  

 ފެސްޓިވަލް ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު 

 

މިއީ ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  
އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ާބއްވާ ޤަުއމީ ފުރަތަމަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު ހިމެނޭ ލިޔުމެވެ. 

 ވެރި މުާބރާތެއް ނޫނެވެ. މިފެސްޓިވަލަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ާބއްވާ ވާދަ

 ފެސްޓިވަލްގެ ނަން:
  ީބ.އެމް.އެލް ފަސްޓް ނެޝަނަލް ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް 

National Kids Swimming Festival stBML 1 

 ތައާރަފް  . 1 )ހ(

 ފެސްޓިވަލް އޮންނާނެ ތާރީޚް:
 އަށް 3ން  1ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްަބރު މަހުގެ  2019

   )ށ(

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

   )ނ(

 ފެސްޓިވަލް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

   )ރ(

 ފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި:
   13:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  2019އޮކްޓޫަބރު  29

   )ބ(

 ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ަބިއތައް:
ޖިންްސ މި ފެސްޓިވަލް ރޭވިފައިވަނީ ައްނނިވި ކެޓަގަރީތަކުްނ އަންހެްނ އަދި ފިރިހެން 

 ވަކިން ފަތާގޮތަށެވެ.

   )ޅ(

    .1 ކިޑްސް އޯޕަން ކެޓަގަރީ 

    .2 ކިޑްސް ޓީމް ކެޓަގަރީ 
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 3އިވެންޓެއް ޭބއްޭވނީ ޖިންސަކުން އެ އިވެންޓެއްގައި މަދުވެގެން ފެސްޓިވަލްގެ 
 ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިވެފައިވާނަަމއެވެ.

ފެސްޓިވަލްގެ   . 2 )ހ(
 އިވެންޓްތައް 

.( ގެ އިވެންޓުތައް ޭބއްވޭީނ، 2. ގެ )ޅ( ގެ 1ފެސްޓިވަލްގެ ޓީމް ކެޓަގަރީ )
 އި ވާނަމަެއވެ.)ތިެނއް( ޓީމު ަބއިވެރިވެފަ 3ޖިންސަކުން މަދުވެގެން 

   )ށ(

   )ނ( ފެސްޓިވަލްގައި ޭބއްވުމަށް ތާވަްލކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްަތކެވެ.

 
OPEN TEAM EVENT 

✓  25m Freestyle 

✓  25m Backstroke 

✓  25m Breaststroke 

✓  25m Butterfly 

✓  50m Freestyle 

✓  50m Backstroke 

✓  50m Breaststroke 

✓  50m Butterfly 

✓  100m Individual Medley 

 ✓ 4 x 25m Freestyle Relay 

 ✓ 4 x 25m Medley Relay 

 ✓ 4 x 25m Freestyle Mixed Relay 

9 3  

. 
 

. ގެ )ޅ( ގައި ުބނާ ކެަޓގަރީތަކަށް، އަްނހެްނ 1ފެސްޓިވަލް އޮންާނނީ، މިޤަވައިުދގެ 
 ޖިންސު ވަކިން ފަތާ ގޮތަށެވެ.އަދި ފިރިހެން 

   )ރ(

   )ބ( ޓީމް ަބއިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ. 2ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި ކުލަަބކުން 

   )ޅ( މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށްދާނީ ހަމައެކަނި ފައިނަލް ާބއްވާ އުސޫލުްނނެވެ.

( ގެ FINAމި ފެސްޓިވަލްގައި ފެުތންތެިރން ލޭންތަަކށްއަތުރާނީ ފީާނ )
 ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

   )ކ(
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ފެސްޓިވަލްގަ  . 3 )ހ( ޓީމް ކެޓަގަރީ 
އި  

 ބައިވެރިވުން 
މި ފެސްޓިވަލްގެ ޓީމް ެކޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރެގ 
  ، ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ހިންގާ ކުޅިވަރު ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާ

 ޖަމާޢަތްތަކުގެ ނަމުގައި އެކަންޏެވެ.

1.  

   )ށ( ފެސްޓިވަލްގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީ

ފެސްޓިވަލްގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި އޮންނާނީ ކިޑްސް އޯޕަން ކެޓަގަރީ 
 އެކަންޏެވެ. އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ އިތުރު އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީތަކެއް ނޯންނާނެއެވެ.

1.    

މިފެސްޓިވަލްގެ އޯޕަންކެޓަގަރީގައި ދިވެހި ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަށްވެސް 
 ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.

2.    

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ިބދޭސީ 
ފެތުންތެރިަނށްވެސް ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ. މިފެތުންތެރިންެގ ފޯރމާއިއެކު، 

މްޙާސިލް ކުރަމުންދާކަމުގެ ލިޔުމެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގައި ތަޢުލީ
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.    

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ   2019އަހަރު ފުރި ) 6ވެވޭނީ މި ފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރި
 2019)ނުވާ  ފުރިފައި އަހަރު 10 (ައހަރު ފުރިފައިވާ 6ވަނަ ދުވަހަކަށް  1ހުގެ މަ

 އަަހރު ފުރިފައި ނުވާ( 10ށް ވަނަ ދުަވހަ 1ހުެގ ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަ
 ފުރާއަހަރަށްވުރެ ދޮށީ އުމުރ10ުއަހަރަްށ ވުރެ ހަގު އަދި  6ފެތުންތެރިްނނަށެވެ. 

 ެއވެ.ސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިއެއް ނުވެވޭނެތަކުގެ ފެތުންތެރިްނނަށް މި ފެ

   ނ()

   )ރ( ަބއިވެރިވުމުގެ ފީ:

 ކުލަަބކުންވެސްމިފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިވުމުެގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންެމ 
 ރ )ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.300.00

1.    

މި ފެސްޓިވަލްގެ ރިލޭ އިވެންޓްތައް ފިޔަވައި އެހެން އިވެންޓުތަކުގައި ވާދަކުރާ  
ރ )ވިހި ރުފިޔާ( 20.00ފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް ކޮންމެ 

 ދައްކަން ވާނެއެވެ.

2.    
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އަދި މީގެ އިތުރުން ސްވިިމންގ ޕޫލް ފީގެ ޮގތުގައި ފެސްޓިވަލްގައި 
ރ )ސަތޭކަ ފަންސާސް  150.00ަބއިވެރިވާން ޭބނުންވާ ކޮންމެ ެފތުންތެރިއަކު 

 ރުފިޔާ( ދައްކަން ވާނެއެވެ.

3.    

ޚާއްސަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ފެތުންތެރިން މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން 
ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސައެހީއަށް 
ޭބނުންވާ ފެުތންތެރިއެއްކަން އަްނގައިދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިެބހޭ 

  2ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅުމުން، މި މާއްދާގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 
 ވަނަ ނަންަބރުގައި ުބނާ އިވެންުޓ ފީ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

4.    

 ،ފެސްޓިވަލްގައި ފެތުންތެރިއަކު ަބއިވެރިވާ އިވެންޓެއް ކެންސަްލވެއްޖެ ނަމަ
އެފައިސާ އަނުބރާދިނުމަށް ލިޔުމުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އިވެންޓަްށ 
އެ ފެތުންތެރިއެއް ދެއްކި ފަިއސާ އަނުބރާ ލިޭބނެއެވެ. މިޮގތަށް ހުަށހަޅާ 

)ފަހެއް( މަސައްކަތު ދުވަސް   5ހުށަހެޅުންތައް ަބލައިަގނެވޭނީ ެފސްޓިވަލް ނިމި 
ހަޅާ ހުށަހެޅުންަތއް ަބލައެއް ހަމަވުމުގެ ކުރީންނެވެ. އޭގެފަހުން ހުށަ

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.    

   )ބ( ފޯރމް ހުށަހެޅުން 

ފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިވާ ޓީްމތަކުން ނުވަަތ އަމިއްލަ ފެުތންތެރިންވެްސ 
ފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 

ަބއިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ކުރިން ފެސްޓިވަލްގައި 
 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

1.    

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

2.    

ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޓީމެްއގެ ނަމުގައި  އޯޕަން 
ވާދަކުރާނަމަ ފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ 

ފޯރމް   2މި ، ފޯރމް އެކަންޏެވެ. ޓީމް ފޯރމް އަދި އިންޑިވިޖުއަލް ފޯރމް
ގެ ޓީމް ެކަޓގަރީގެ ފޯރމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބފައިވާނަަމ، އެފެތުްނތެރިއެއް

 ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

3.    
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މި ފެސްޓިވަލްގެ މެއިން ސްޕޮްނސަރަކީ ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ީބ.އެމް.އެލް( 
 އެވެ.

ފެސްޓިވަލްގެ   . 4 )ހ(
ސްޕޮންސަރ  

އަދި ކްލަބް  
އާއި  

ފެތުންތެރިން  
ގެ  

 ސްޕޮންސަރ 

ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޭބުނންކުރެވޭނީ ޓީމްތަކާއި، ެފތުންތެރިން ހޯދާ 
 އެޓީމަކަށް ލިޭބ ޓެްނޓުގެ އެތެރެާއއި އެޓީމަކުން ބޭނުންކުރާ ހެދުމެެވ.

 )ށ(

އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ ިމފެސްިޓވަލްގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި އަދި ފެސްޓިވަލް 
ޓީމަކުން ސްޕޮންސަރ  ާބއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް 

 ޭބނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

 )ނ(

ފެސްޓިވަލްގައި ފަތާ ފެތުންތެިރންގެތެރެއިން ކެޕް އަޅައިގެން ފަތާ ފެުތންތެރިްނ 
 އަޅަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާ ކެޕްއެވެ.  

 )ރ(

އެއްވެސް ކްލަެބއް ނުވަތަ ފެުތންތެރިއެއްގެ ސްޕޮންސަރ އަކީ މި ފެސްޓިވަލްގެ 
އިން ސްޕޮންސަރުގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޕެޓިޓަރއެއް ނަަމ، އެ ސްޕޮންސަރެއް  މެ

ފެސްޓިވަލް ހިމެނޭ ސަރަޚައްދުގައި ޭބނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ެއ ކްލަެބއް ނުވަތަ 
ފެތުންތެރިއެއް ހޯދާ ސްޕޮންސަރ ފެސްޓިވަލްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

)ހަތެއް( ދުަވސްކުރިން ލިޔުމުން   7ވަލް ފެށުމުގެ ކަށަވަރުކުރަން ޭބނުންނަަމ، ފެސްޓި
 އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި، އެކަން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

 )ބ(

 

މި ފެސްޓިވަލްގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގެ ވަނައެއް ނުހޮވާނެއެވެ. ައދި، މެޑަލްއެއްވެސް 
ކެޓަގަރީތަކުގެ ޚާއްސަވަނަތައް އަދި ޓީމް  ނުދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިވިޖުއަލް 

 ވަނައެއްވެސް ނުހޮވަނާނެއެވެ.

ފެސްޓިވަލްގެ   . 5 )ހ(
މެޑަލް،  

އިނާމް އަދި  
ޕޮއިންޓް  
ދިނުމުގެ  
 އުޞޫލު 

މިޤަވައިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ރިޒަލްޓް ަބޔާންކޮށް ެފތުންތެރިންަނށް އަދި 
ފަރާތްތަކަށް އެކަން ަބޔާންކޮށް ސެޓްފިކެޓް)ތައް( ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ 

 ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

  )ށ(
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މ ފެސްޓިވަލް ފެށުމުގެ ުކރިން ފެސްޓިވަލްގެ އޮފިޝަުލންނާއި ޓީމްތަކުެގ 
ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަށް ާބއްާވ ަބއްދަލުވުން އޮްނނާނެއެވެ. ިމަބއްދަލުވުން އޮންނަ 

 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ. 24މަދުވެގެން  ،ޭބއްވޭނެތަނަކާއި ވަގުެތއް ،ތާރީޚާއި

ފެސްޓިވަލް   . 6 )ހ(
 ހިންގުން 

މ ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައެވެ. މިނޫންތަނެއްގައި 
ފެސްޓިވަލް ާބއްވަން ޖެހިއްޖެނަމައެކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކްލަްބތަކަާށ 

 ފެތުންތެރިްނނަށް އަންގާނެއެވެ.

   )ށ(

މި ފެސްޓިވަލްގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ިތޭބނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން 
 ކަނޑައަޅާ ަބއެކެވެ.

   )ނ(

މި ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް އޮފިޝިއޭޓް ކުރުމުގައި އަޞްލެއް ކަމުގައި ބަލާނީ 
ނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. ަބއިނަލްއަގުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީ

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

 ނިންމާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އޮގަނައިިޒންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

   ރ()

   )ބ( ފެތުންތެރިންގެ ޭލން ަބދަލުވުުމްނ ޑިސްކޮލިފައިވުމާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.

ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތަކުގައި ފަތާ ފެތުންތެިރން އެފެތުންތެިރޔާ ފަތަމުންދާ 
ލޭން ފިޔަވައި އެހެން ލޭނަަކށް ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިަގނޑު ނުވަތަ 

ަބަދލުެވ ޖެހިގެން އޮްތ ލޭނުެގ ެފތުންތެރިޔާއަށް ހަށިގަނޑުން ަބއެއް 
ރޭސްކުރިޔަށްގެންދަން އުނދަގޫނުވާނަމަ ލޭންަބދަލުވި ފެތުްނތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި  

  ؛ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް

1.    

ފެތުންތެރިޔާ އިވެންޓް ސްާޓޓްކޮށް ނިންަމންވާނީ އަިދ ޓާންކުރާނަަމ 
ެފތުންތެރިޔަުކ ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭންގަެއވެ. އިވެންޓް ޓާންކުރަންވާނީ އެ 

ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެްނޓް ނިންމުމުގައި އަިދ ޓާްނ ކުރުމުގައިވެސް  
އިވެންޓް ިނންމައި ނުވަަތ  ،ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން އިވެންޓް ފަށައި

 ލިފައި ވާނެއެވެ.ޓާނިން ހަދައިފިނަމަ އެެފތުންތެިރޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮ

2.    

ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީާޖ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން އަދި ނަތީޖާ އާއި މެުދ 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.

   )ޅ(
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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: 

 

 

މި ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްަތކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަްށ މައްސަލަ 
ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުާބރަްތ ހިންގަްނ 
އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ުނވަތަ ފީނާގެ 

 ގޮތަކީ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ ނިންމާ
ކަނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ. މިގޮުތން މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

1.    

 15ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓުގެ ވަގުީތ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ލަސްވެގެން 
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް  މިނިޓްގެ ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން 

ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮންނާެނއެވެ. މި މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ 
ެބހޭގޮތުން އިވެންޓުގެ ަބއިވެރިައކު ނުވަތަ ޓީމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް  
ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީާޖކަމުގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ 

 ޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެެއވެ.އިވެން

2.    

ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަަހޅަންވާނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ކޯޗެވެ. ކޯޗަކު  
ނެތްނަމަ ފެުތންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެފެތުންތެރިއެއްެގ 

 ެބލެނިވެރިއެކެވެ.

3.    

އް ހުށަހަޅާނަމަ، ޓީމް ކެޓަގަރީގެ އިންޑިވިޖުއަލް އަދި ރިލޭތަކުގެ މައްސަލައެ
އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ އެޓީމަކުންނެވެ. އަދި ފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިވާ  
ޓީމަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޓީމްގެ މެނޭޖަރ 

 ނުވަތަ ކޯޗަށެވެ.

4.    

ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓެއްގެ ނަީތޖާ އިޢުލާނު 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ަބލައި 
ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި  

 އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.    

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ޕްރޮޓެސްޓް ފޯރމް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 

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: 

 

 

ފެސްޓިވަލް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންިތޒާމު ހަމަޖައްސަން  
އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް ފެސްޓިވަލް ހިނގަމުންދާ ވަުގތު 

 ޓީމުތަކުންވެސް ފުރަތަމަ އެހީގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ަބހައްޓަން ވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން   . 7 )ހ(
 ކަންކަން 

   )ށ( ފެސްޓިވަލްގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނިވި ޮގތަށެވެ.

    .1 އިވެންޓް މެނޭޖަރު 

    .2 ފެސްޓިވަލްގެ ކޯޑިނޭޓަރު

    .3 ކޯޑިނޭޓަރުފެސިލިޓީ 

    .4 ފެސްޓިވަލްގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ

މިގަވާޢިދުގައި ަބޔާންވެފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މި  
ފެސްޓިވަލްގެ އޮގަނައިޒިންގ ޮކމިޓީންނެވެ. އޮގަނައިޒިންގ ކޮިމޓީއިން ޭބނުންނަަމ، 

ޮކމިޓީއިން އެމައްސަލައެއް ަބލައި، ނިންމުަމށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   )ނ(

މި ޤަވައިދަށް އުނިއިތުރު ެގނެއުުމގެ ާބރާރި، ޤަވައިދުގައި ުބނާ ަކންކަން މާނަކުރުމުގެ 
ާބރު ލިބިގެންވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް  

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

   )ރ(

        

 

 


