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 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021
 

 ساروا الذين وأصحابه آله وعلى األولين سيد على والسالم والصالة ، العالمين رب هللا الحمد

 .الدين يوم إلى تبعهم ومن التابعين وعلى ،ومنهاجه طريقه على

 

 ތަޢާރަފް

އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެވަނައަހަރު  2021މިއީ  

ފެތުންތެރިނާ ފަންނީ ޙަރަކާތްތަކާ، އެކިއެކި ރާވައި ހިންގި އެސޯސިއޭޝަނުން ، ހިންގިގޮތާ ްއިންތިޒާމުކޮށ

ހިންގުމާ އެސޯސިއޭޝަންގެ  ،މަސައްކަތްތަކާ ކުރެވުނުކޮށް، ވަޞީލަތް ޤާއިމްކުރުމަށް ތަމްރީނު ބިނާކޮށްމީހުން 

ވަނަ އަހަރު  2021ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ. މީގެއިތުރުން  މައުލޫމާތު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގޮތުގެއިދާރީ ކަންކަން 

އަހަރު ނިމުނުއިރު  ގެ ތަފްޞީލުގެ އިތުރުން،އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ޚަރަދުކުރި ފައިސާ

 މިރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. ގެ ތަފްޞީލާ ބާކީހުރި ފައިސާއެސޯސިއޭޝަންގައި 

 މެންބަރުންގެި ބައިވެރިވއަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި  އޮތް،ވަނަދުވަހު  2022މާރިޗް  19، މިރިޕޯޓަކީ

ޭޝަންގެ ޢާއްމު ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓަށް އުނި އިތުރު ގެނެވޭނީ އެސޯސިއ ޮށްފައިވާއަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކ

 މެމްބަރުންގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

 

 އެސޯސިއޭޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު -1

ރާއްޖޭގައި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ދިވެހި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ  1.1

ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ، 2003/1ގެންދިއުމަށް، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  30/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހޯމް އެފެއާޒް ގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ހިނގަމުން އައިސް

ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ހިންގާ  ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު(

ޭޝަނެކެވެ. ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބަލަދުވެރި އެސޯސިއކުޅިވަރު ޤައުމީ 

 ޤައުމީ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލެވެ.ދިވްހިރާއްޖޭގެ ފަރާތަކީ 

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެތުމުގެ މައި އިދާރާ،  ،ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ 1.2

 ,Fédération Internationale de Natationފެޑަރޭޝަން އިންޓަރނޭނަލް ދި ނެޓޭޝަން 

FINA ްފީނާ( ގެ ދާޢިމީ މެމްބަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭޝިއާ ސްވިމިންގ ފެޝަރޭޝަނ( ،Asia 
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Swimming Federation  )ްއޭ.އޭ. އެސް. އެފ((AASF)  ިގެވެސް ދާޢިމީ މެންބަރެކެވެ. އަދ

ޮލިމްޕިކް ސްޕޯޓް ައި އސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގ

 މެންބަރެއްވެސް މެއެވެ.އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ރޭންކް ލިބިފައިވާ 
 

 

 ނަމަށް ނުވަތަ އިދާރާ އަށް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު އެސޯސިއޭޝަންގެ -2

ވަނައަހަރު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  2021 -2.1

 ތިރީގައި އެވަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަސްމީ ނަމެވެ. ެއެވެ.ގެނެސްފައެއް ނުވ

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 
 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިދާރީ އޮފީހަށް އެއްވެސް  ވަނައަހަރު ސްވިމިންގ 2021 -2.2

 ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

National Football Stadium 

Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429, fax: +960 3314206 

email: info@swimming.org.mv 

 

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އެއްވެސް ވަނައަހަރު  2021 -2.3

 ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 ާ މެންބަރުންނެވެ.ތިރީގައި އެވތިބީ  ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި 2021

 ހައިސިއްޔަތު ދާޢިމީ އެޑްރެސް  ނަން

 ރައީސް  މާލެ، އުލިޕް ވިލާމއ. ޓި މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު 

 ނައިބް ރައީސް  ހިކިހުވަނދުމާގެ، ފ. ނިލަންދޫ  އިސްމާޢީލް ޢަލީ 

 ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ  މަރިޔާޛު، އދ.މާމިގިލި މުޙައްމަދު ޝާރިފް 

 ޚަޒާންދާރު  ފެހިވިލު، ބ. ތުޅާދޫ  ޢަލީ ޝަމީމް 

 )ފިރިހެން(އިލެކްޓެޑް މެމްބަރު   މާލެ، ގ. މޭވާގެ ޙަސަން ސިރާރު 

 )އަންހެން(އިލެކްޓެޑް މެމްބަރު  މ. މާހިއާ، މާލެ ރަހީމާ އާދަމް

 )ޓެކްނިކަލް(އިލެކްޓެޑް މެމްބަރު  ވ. މަށިވެލި، މާލެ އަޙްމަދު ރާއިދު
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 )ކޯޗް(އިލެކްޓެޑް މެމްބަރު  ގ. މެދުފަރު، މާލެ މަރްޔަމް ނަފްޙާ ޢަލީ

 ކުލަބް އިލެކްޓްޑް މެމްބަރ  އެސޯސިއޭޝަންމޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް  ފިރާސް ޢަފީފްއަޙްމަދު 

 

 

 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން -3

 ހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވިގެންދާވަނައަހަރުގެ އަ 2022ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ  

ހުރިހާ  ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާމުނާސަބަތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންގެތެރެއިން މިޖަލްސާ

 މެންބަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާ  ވެސްމިއަހަރުއަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް  2ފާއިތުވި  

ާއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ދަތިތައް އިންތިހޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ބޭއްވިގެންމިދަނީ ފެތުމުގެ 

އަދިވެސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑުގެ ޢާލަމީ ބަލިމަޑުކަމުން  ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމާ ފަތަން މިސަބަބާހުރެ  އަރައިނުގަނެވެއެވެ.

ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ތަކުގައި ފޯރިއާ ޖޯޝާއެކު ގެންދިއުމުގައި ކަންކޮޅު ރާއްޖޭގެދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތައް 

 އަދިވެސް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

ަކުގެ ސްކޮޑުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތ ޓީމާ، ޤައުމީ ޤައުމީފެތުމުގެ  ،އިސްވެ ދެންނެވި ޙާލަތާއެކުވެސް

ކުރިޔަށް މެދުކެނޑުނަނުދީ  އިތުރުން ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުތައް

އެސޯސިއޭޝަނާ ފެތުންތެރިންގެ ޕާފޯމަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ކުލަބްތަކުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި  ގެންދިއުމާ،

 ވަނައަހަރުވެސް ކުރެވުނެވެ. 2021ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުލަބުތައް ގުޅިގެން 

ފެތުމުގެ  ް ތަރައްޤީ ކޮށްގެންކަމަށްވުމާއެކު،ފެތުންތެރިންނަށް އެކަށޭނަ ތަމްރީނު ދެވޭނީ ވަޞީލަތ

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް  ންވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވަ

ސްވިމިންގ ޕޫލުގެ އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތްތަކާއެކު ފެތުންތެރިންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުޅުމާލޭ  މިގޮތުން ުނެވެ.ލިބ

 ވަޞީލަތްތަކާއެކު ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ޖިމްއެއް ޤާއިމްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ.

 ނިމިގެންދިޔައަހަރުމާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި 

ަރަށް ބޮޑު ފެތުމުގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ވުމަކީވެސް ބޭނުންކުރަން ފެށކުރީކޮޅު ސްވިމިންގ ޓްރެކް 

ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމާ ފެތުމުގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުތައް 
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 ހިންގުމަށް ކުލަބުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރެވިގެންދިޔަ ކަމެކެވެ.

ރާނެ ުއިވާ އޮލިމްޕިކް ސައިޒުގެ ސްވިމިންގ ޕޫލު ޢިމާރާތްކމީގެއިތުރުން މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ

ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ނިންމައި ޕޫލުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ޙަވާލުކޮށް 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފެށުމާ ހަމައަށް ގެންދެވުނުކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެއިތުރުން މާލޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތައް 

ސްވިމިންގ  ހއ. ކެލާގައިމަޖިލީހުގެ ހއ. ކެލާދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު 

 ވަނައަހަރު ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. 2021ޕްލެޓްފޯމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

އެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ވަޞީލަތްތަކަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމާއެކު، ފަރިތަކުރުންތައް ހަރުދަނާކަމާ

ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ 

ައި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަންފެށިކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ.

 ފެތުންތެރިންގެ ތަމްރީނުތަކުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާވެސް ފެނިގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 2ތަމްރީނުހަދަމުންދާ 

ވަނައަހަރު  2021ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމަށް މާލޭގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ  

ރަފުށި ޯހއ. ކެލާ، ހއ. ހނެވިފައެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއްކުރަން ރާވައި އެކަން ވަނީ ފަށައިގަ ޚާއްސަ

ފެތުންތެރިން ސްކްރީންކޮށް ފަރިތަކުރުންތައް  ަތަން ދަސްކޮށްދިނުމާ ހުނަރުވެރިހިންނަވަރުގައި ފ އަދި ޅ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ހއ. ކެލާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 ދަރިވަރުންނަަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެވުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 95%

އިސްވެ ދެންނެވި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެން ދިޔައީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާ  

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީ ފެތުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ފައިސާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވިގެންނެވެ. 

މްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރަކަށްވުމާއެކު އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާ ޤާއި

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ގިނަ ފައިސާއާގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ. 

 ވުނު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންނެވެ. މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި އެކަންކަން ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރެ

ވަނައަހަރު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް  2021ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދަންނަވާނަމަ  

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސް އޮފިޝިއޯ މެމްބަރުންނާއި، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 

މުވައްޒަފުންނާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމު މެމްބަރުންނާއި، ކޯޗުންނާއި  މެމްބަރުންނާއި، އިދާރީ

އޮފިޝަލުންނާއި ފެތުންތެރިންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ކުރެވުނު ހަރުދަނާ 
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ުރުމަށް މަސައްކަތްތަކުންނެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ އިތުރުން ފެތުންތެރިންނަށް ތަމްރީނުދީ ފެތުންތެރިން ބިނާކ

 އެކިއެކި ކުލަބްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ނިހާޔަތަށް ލިބިގެންނެވެ.

 

 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ޢަދަދާއި، ފާސްކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައް -4

ވަނައަހަރު ބޭއްވުނެވެ. އަދި  2021ޖަލްސާ  10ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ 

ނުރަސްމީ ޖަލްސާގެ ގޮތުގައި ބައެއް ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނެވެ. މިޖަލްސާތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ. 

ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައި ހިންގާ އެންމެހައި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި  -1

މަޝްވަރާދީ އެފަދަ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް 

 ކުރެވެންހުރިކަންކަމާ ގުޅޭ ލަފާ ދިނުން.

އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކާ ޓްރައިލްސްތަކުގެ ޤަވާއިދާ ގުޅޭގޮތުން ގެންނަން  -2

 ަ ކަންކަމުގައި ހިންގާ ،ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ލަފާދިނުން.ފެންނަ ބަދަލުތައްގެނެސް އެފަދ

އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމަންޖެހޭ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި  -3

 މަޝްވަރާ ދިނުން.

ރަދުކުރުމާ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތްގޮތުގެ ޚައެސޯސިއޭޝަނަށްލިބޭ ފައިސާ  -4

 ވަރާކުރުން.މަޝް

އެސޯސިއޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  -5

 ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުން.

 

 ޢާއްމު ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ޢަދަދާއި، ފާސްކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންކަން -5

ިވަނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއެވެ. އެ ފާއިތުވި އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާފައ

ވަނައަހަރު ބޭއްވި  2020ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާ،  2020ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 

ވަނައަހަރުގެ މާލީ ހިސާބާ އޮޑިޓް  2019އަހަރީ ޖަލްސާ އާއި އިންތިޚާބީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާ، 

ޑަރު ަންވަނައަހަރުގެ ކަލ 2021ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ،  2021ސްކުރުމާ، ރިޕޯޓް ފާ

 ފާސްކުރުމެވެ. 
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 އަލަށް ވަތް މެންބަރުންގެ ޢަދަދާ ވަކިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ތިބި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު -6

 

 ނިމުނުއިރު ތިބި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުއަހަރު  ވަކިވި ޢަދަދު ވަތް ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ގިންތި

 09 ނުވޭ ނުވަދޭ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

 86 ނުވޭ 03 ދާޢިމީ މެންބަރުން )ވަކިވަކި(

 04 ނުވޭ ނުވަދޭ ދާޢިމީ މެންބަރު ކުލަބް

ވަގުތީ ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު  2018 ވަގުތީ މެންބަރުން )ވަކިވަކި(

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ވަކި ބަޔަކު ތިބުން ލާޒިމް ނުކުރާތީ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 

 ނުބަލަހައްޓަމެވެ. ދަފްތަރެއް ވަކިން

ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ވަގުތީ  2018 ވަގުތީ މެންބަރުން )ކުލަބު(

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ވަކި ބަޔަކު ތިބުން ލާޒިމް ނުކުރާތީ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 

 ނުބަލަހައްޓަމެވެ.ދަފްތަރެއް ވަކިން 

 ައި އަދި ބަޔަކު ނުތިބެއެވެ.ޝަރަފުވެރި މެންބަރުންގެ ގޮތުގއެސޯސިއޭޝަންގައި  ޝަރަފުވެރި މެންބަރުން

 

 

 މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެސޯސިއޭޝަނުގެ -7

 

 ރާވައި ހިންގި މުބާރާތްތައް  7.1

ބައިވެރިވި  ގިންތި މުބާރާތުގެ ނަން

 އަންހެން

ބައިވެރިވި 

 ފިރިހެން

 24 11 ޤައުމީ  ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް ފެތުމުގެ މުބާރާތް

 114 71 ޤައުމީ ވަނަ މުބާރާތް 45ފެތުމުގެ ޤައުމީ 

 32 19 ޤައުމީ ފެތުމުގެ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް

 34 21 ޤައުމީ ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑު އެކުލަވައިލުމުގެ ޓްރަޔަލް

 140 85 ފެސްޓިވަލް ވަނަ ކިޑްސް ފެސްޓިވަލް 2ޤައުމީ 
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 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 7.2
Name Course Event Length Record? Time Name of the Games Dates Country 

Ali Imaan Long Backstroke 100m Yes 01.09.07 
Zlatni Orlando 2021 (Golden 

Orlando 2021)Olympic 

Qualification Meet 

12th to 13th 

June 2021 
Croatia 

Ali Imaan Long Backstroke 50m   00.31.14 
Zlatni Orlando 2021 (Golden 

Orlando 2021)Olympic 

Qualification Meet 

12th to 13th 

June 2021 
Croatia 

Ali Imaan Short Backstroke 50m Yes 00.29.23 
FINA Swimming World Cup 

2021 (4th Lag) 

28th to 30th 

October 2021 
Russia 

Ali Imaan Short 
Individual 

Medley 
100m Yes 01.04.93 

FINA Swimming World Cup 

2021 (4th Lag) 

28th to 30th 

October 2021 
Russia 

Ali Imaan Short 
Individual 

Medley 
400m Yes 05.06.64 

FINA Swimming World Cup 

2021 (4th Lag) 

28th to 30th 

October 2021 
Russia 

Een Abbas 

Shareef 
Short Freestyle 400m 

1st 

Swim 
05.49.74 

TSA-AIMG Swim Trials, 

Qualification Event for 

FINA WC 

22nd to 24th 

October 2021 
Thailand 

Een Abbas 

Shareef 
Short 

Breaststro

ke 
200m   03.22.91 

TSA-AIMG Swim Trials, 

Qualification Event for 

FINA WC 

22nd to 24th 

October 2021 
Thailand 

Mohamed Aan 

Hussain 
Short 

Freestyle 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 01.50.76 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Aishath Sausan Short 

Freestyle 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 01.50.76 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Hamna Ahmed Short 

Freestyle 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 01.50.76 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Ali Imaan Short 

Freestyle 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 01.50.76 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Hamna Ahmed Short 

Medley 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 02.05.97 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 
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Mohamed Aan 

Hussain 
Short 

Medley 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 02.05.97 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Ali Imaan Short 

Medley 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 02.05.97 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Aishath Sausan Short 

Medley 

Mixed 

Relay 

4x50m Yes 02.05.97 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Hamna Ahmed Short Backstroke 50m Yes 00.32.78 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Hamna Ahmed Short 
Individual 

Medley 
100m Yes 01.15.82 

15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Mohamed Aan 

Hussain 
Short Freestyle 50m Yes 00.25.00 

15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Mohamed Aan 

Hussain 
Short 

Individual 

Medley 
100m   01.05.20 

15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Ali Imaan Short Freestyle 400m Yes 04.24.45 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Ali Imaan Short Backstroke 100m Yes 01.03.02 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Aishath Sausan Short Backstroke 100m Yes 01.14.03 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 

Aishath Sausan Short Backstroke 200m Yes 02.43.61 
15th FINA World Swimming 

Championships (25m) 

16th to 21st 

December 

2021 

United Arab 

Emirates 
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 ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 7.3

 ވަނައަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 2021ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 

 ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 7.4

ރަށުގައި  3ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގެ  2021ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރަން ފަތަން 

 16އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އެއީ ހއ. ކެލާ، )

ރުން( އިންސްޓްރަކްޓަ 23އިންސްޓްރަކްޓަރުން( ގއ. އަތޮޅު ) 18އިންސްޓްރަކްޓަރުން( ހއ. ހުވަރަފުށި )

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެ ރަށްރަށުގައި  ަންމިދެންނެވި އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފަތ

 ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

 

 ފެތުމުގެ ޤައުމީ ޓީމާ ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑު ހިންގުން -7.5

ެތުމުގެ ޤައުމީ ޓީމާ ފެތުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ފއެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު 

ފެތުންތެރިން އަދި  24ވަނައަހަރު ފެތުމުގެ ޤައުމީ ޓީމުގައި  2021ޤައުމީ ސްކޮޑުގެ ފަރިތަކުރުންތަކެވެ. 

 ފެތުންތެރިން ތިއްބެވެ. 66ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑުގައި 

# Full Name Gender Squad Name of the Current Coach 

1 Aishath Rubaina Ahmed  Female Junior Ibrahim Moosa 

2 Aishath Theesha Mohamed Female Junior Mohamed Jaufaru 

3 Areen Farih Female Junior Mohamed Zahid 

4 Hussain Izz Imad  Male Junior Mohamed Jaufaru 

5 Aishath Shaiha Shafiu Female Junior Mohamed Jaufaru 

6 Aishath Ulya Ali Female Junior Mohamed Zahid  

7 Ibrahim Maadh Sajid Male Junior Mohamed Jaufaru 

8 Makeen Ahmed Shakeeb Male Junior Mohamed Jaufaru 

9 Mohamed Dhaanish Ibrahim Najmy Male Junior Mohamed Zahid  

10 Zayan Bin Ahmed Iyad Male Junior Mohamed Zahid  

11 Aish Alin Afsal Female Senior Ahmed Firass Afeef 

12 Aishath Hulva Khulail Female Senior Adam Mohamed 

13 Aishath Sajina Female Senior DSA (malaysia) 

14 Aishath Sausan Female Senior Adam Mohamed 

15 Aishath Ulya Shaig Female Senior Ahmed Firass Afeef 

16 Aminath Erum Saleem Female Senior Ahmed Firass Afeef 

17 Aminath Juhaina Mohamed Female Senior Ahmed Firass Afeef 
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18 Fathimath Zuha Ziyad Female Senior Ibrahim Moosa 

19 Hamna ahmed  Female Senior Adam Mohamed 

20 Hanan Hussain Haleem Female Senior Mohamed Zahid 

21 Jumaira Aminath Amir Female Senior Ahmed Firass Afeef 

22 Mariyam Nabaahath Azim Female Senior Ahmed Firass Afeef 

23 Zainab Abdulla Shafeeq Female Senior Ahmed Firass Afeef 

24 Zeek Ashraf Rasheed Female Senior Mohamed Zahid 

25 Een Abbas Shareef Female Senior   

26 Aishath Aini Abdul Hameed Female Senior  Adam Mohamed 

27 Aishath Falih'a Fayaz  Female Senior  Adam Mohamed 

28 Aishath Saha Nasheed  Female Senior  Ibrahim Moosa 

29 Fathimath Eshal Asad Haneef Female Senior  Ahmed Firass Afeef 

30 Maryam Ziva Ziam Female Senior  Mohamed Zahid  

31 Abdulla Naawee Ahmed Male Senior Adam Mohamed 

32 Ahmed Alaan Ali Male Senior Ibrahim Moosa 

33 Ahmed Atheek Amir  Male Senior Ibrahim Moosa 

34 Ahmed Azzan Zahid Male Senior Ahmed Firass Afeef 

35 Ahmed Haaim Hassan Male Senior Ibrahim Moosa 

36 Ahmed Haseen Naseer Male Senior Ibrahim Moosa 

37 Ahmed Neeq Niyaz  Male Senior Ahmed Firass Afeef 

38 Ali Imaan Male Senior Ibrahim Moosa 

39 Alwin mohamed alim Male Senior Mohamed Jaufaru 

40 Dhaain Ahmed Shageef Male Senior Ibrahim Moosa 

41 Hassan Ashraf Male Senior Adam Mohamed 

42 Hassan Zain Male Senior Ibrahim Moosa 

43 Hussain Alsan Mohamed  Male Senior Ahmed Firass Afeef 

44 Hussain Haaish Hassan  Male Senior Adam Mohamed 

45 Ibrahim Maishaan Shameem Male Senior Ibrahim Moosa 

46 Ibrahim Nafeel Ismail Male Senior Ibrahim Moosa 

47 Luth Muhammadh Shafiu  Male Senior Mohamed Zahid  

48 Mohamed Aan Hussain Male Senior Ahmed Firass Afeef 

49 Mohamed Amir Male Senior Mohamed Zahid 

50 Mohamed Ayaan Ali Male Senior Ibrahim Moosa 

51 Mohamed Joodh Fayaz  Male Senior Ibrahim Moosa 

52 Mohamed Rihan Shiham  Male Senior Ahmed Firass Afeef 

53 Mohamed Yaish Saamee Male Senior Mohamed Jaufaru 

54 Mohamed Yaman Yassin Male Senior Ibrahim Moosa 

55 Mohamedh Maah Muthasim  Male Senior Ahmed Firass Afeef 

56 Mubal Azzam Ibrahim Male Senior Surrey Park Swimming Club 

57 Yoosuf Ayaan Rizvee Male Senior Ibrahim Moosa 

58 Yoosuf Nuhaik Naseem Male Senior Ibrahim Moosa  

59 Ahmed Maain Moosa Male Senior Mohamed Jaufaru 
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60 Ahmed Yanaal Rameez Male Senior Mohamed Zahid  

61 Hussain Mubah Male Senior Adam Mohamed 

62 Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male Senior Ahmed Firass Afeef 

63 Izyan Nazim Male Senior Mohamed Jaufaru 

64 Minvaal Ibrahim Male Senior Mohamed Zahid  

65 Mohamed Aydin Niyaz Male Senior Mohamed Zahid  

66 Sayyid Salahudheen  Male Senior Mohamed Zahid  

 

 )ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް(  ސްވިމާރސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް -7.6

ސް ރޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ސްވިމާސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބެލުމުގެދަށުން ޔޫތު މާލޭގައި  7.6.1

 ފެތުންތެރިން ތިއްބެވެ.  22ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމު ހިންގުނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު 

ށް މީގެއިތުރުން ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރަށްރަށް ކަރަންޓީނު ކުރުމާ ރައްޔިތުން ގެއިން ބޭރަ 7.6.2

ނުކުމެ އުޅުން މަނާވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެސޯސިއޭޝަނުން ސްވިމާސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމު ހިންގާ އައްޑޫ ސިޓީ 

 އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިތުރުން ހއ. ދިއްދޫގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

ވަނައަހަރު ވަނީ  2021ކުގައި ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއެކު ސްވިމާސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުތަ 7.6.3

ހއ. ހުވަރަފުށި، ހއ. ކެލާ އަދި ޅ. ހިންނަވަރުގައި ހިންގުނު ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެތެރެއިން ކޮމްޕެޓިޓިވް 

ފައެވެ. އަދި އެރަށްރަށުގައި ޕްރޮގްރާމު ފެށުމަށް ސްވިމިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ކުދިން ދެނެގަނެވި

 ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމު ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 

 ފެތުމުގެ ޤައުމީ ޓީމު އަދި ޤައުމީ ސްކޮޑު

National Junior Squad National Senior Squad National Team 

F M F M F M 

07 06 13 19 12 12 

 

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްފަތަން  7.7

ރަށެއްގައި ކިުރިޔަށް  3ވަނައަހަރު މިއެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރާއްޖޭގެ  2021

 ގެންދެވިފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމުތަކުން ފަތަން ދަސްކޮށްދެވުނު ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ޅ. ހިންނަވަރު ުށިހއ. ހުވަރަފ ހއ. ކެލާ

68 89 87 
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 ޓެކްނިކަލް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް -7.8

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުން ތަމްރިނުކޮށް ރިފެރެޝަރ  ވާއެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކަށް ބޭނުންނިމިގެންދިޔައަހަރު 

 ބައިވެރިއަކު ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރިއެވެ. 18ޕްރޮގްރާމު ހިންގިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުތަކުގައި އެކު ޖުމުލަ 

 

 ފައިސާ ލިބުނު ގޮތްތަކާ ލިބުނު ޢަދަދު -8

 ފައި ވާނެއެވެ.އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓް މިރިޕޯޓާއެކު އެޓޭޗް ކޮށް

 

ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވުނު ކަންކަމާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ޢަދަދާއި ބާކީ ހުރި ޢަދަދު ހިމެނޭގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  -8

  ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ބަޔާންކޮށްދޭ ރިޕޯޓް

 އެސޯސިއޭޝަންގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓް މިރިޕޯޓާއެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

 

 އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތައްއެސޯސިއޭޝަނުގެ  -9

އެސޯސިއޭޝަންގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ވަނީ 

ކުދިން(، ހއ. ހުވަރަފުށި  68ހިންގުނީ ހއ. ކެލާ )ވައަހަރު ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމު  2021ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

މީގެއިތުރުން ގދ. އަތޮޅުގައި  ކުދިން( ހިމެނޭ ޢަދަދަށް ވަނީ ފަތަން ދަސްކޮށްދެވިފައެވެ. 87ކުދިން(، ޅ. ނައިފަރު ) 89)

މްރީނުކުރުމުގެ ކޯސް މީހަކުވަނީ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަ 23ހިންގި އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނެވެ. 77,637.64މިޕްރޮގްރާމުތަކަށް ޖުމުލަ ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. 

 

  ހުރި އުފުލޭ މުދަލާ ނޫފުލޭ މުދަލުގެ ތަފްޞީލްއެސޯސިއޭޝަނުގައި  -10

 އްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.މިތަފްޞީލް ވަކި ރިޕޯޓެ

 

 ޖަމިއްޔާއިން ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމާ ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައްކުރިޔަށްއޮތް އަހަރު  -11

ވަނައަހަރު ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތްތަކާ އެހެނިހެން ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ ކަލަންޑަރު މިރިޕޯޓާއެކުގައި  2022

 ައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ަރުގައި ނުހިމެނި އަންނަނިވި ޕްރޮގްރާމުތަކާ ޙަރަކާތްތވާނެއެވެ. މިދެންނެވި ކަލްނަޑ

ވަނައަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ފެތުންތެރިންނާ ކޯޗުންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަން އަމާޒު  2022

 ހިފާފައެވެ. މިގޮތުން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާ ޕްރޮގްރާމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިތުރުން، ހއ. ކެލާ، އިހަވަންދޫ، ދިއްދޫ، ހޯރަފުށި، ޅ. އައްޑޫ ސިޓީ އާއި  -1

 ހިންނަވަރު، ޅ. ނައިފަރުގެ އިިތުރުން ށ. އަތޮޅުގައި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމު ފަށައި ފެތުންތެރިން އުފެއްދުން.

 ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސް ހިންގުން.ުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމގްރާސް ރޫޓުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކޯޗުންނަށް  2.1 -2

ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ކޯޗުންގެ  ނަށްކޯޗުން މަތީ ފެންވަރުގެ ފީނާގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު،  2.2

 ފެންވަރު މަތިކުރަން މަސައްކަތްކުރުން.

ާ އިކުއިޕްމަންޓް ޕްމަންޓް އަދި ފެތުންތެރިން ބޭނުންވިއުފަރިތަކުރުންތަކަށް ކޯޗުން ރިކުއެސްޓްކުރާ އިކ  2.3

 ހޯދައިދިނުން.

 ފެތުންތެރިންނަށް ވަކި ކެޓަގަރީތަކުން މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.  2.4

ުމަށް ިތުރުކޮށް ސްޓޭންޑަޑް މަތިކުރގައި ބާއްވާ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް އޭފެތުންތެރިންނަށް އަހަރުތެރ  2.5

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.

ންތެރިންގެ ޕާފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހަރުދަނާކޮށް ފީޑްބެކް ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ދޭދޭ ފެތުންތެރިންގެ ފެތު  2.6

 ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.

 ފެތުންތެރިންގެ ކުރިއެރުން އިތުރުކޮށް ތަމްރީނުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޯޗަކު ގެނައުން. 3.1 -3

ކްނިކަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ފްރޭމް ވޯކެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކާއެކު ޓެ  3.2

 މަސައްކަތް ކުރުން.

ޖީ ތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ަޓެކްނިކަލް އަދި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްޓްރެޓ  3.3

ފަންނީ ތަމްރީނުދިނުމުގެ އިތުރުން ކޯޗުންނާ ފެތުންތެރިންގެ ރާއްޖޭގައި ތިބި ކޯޗުންނަށް ބޭނުންވާ 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ޢައްޔަނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ޖިމް  ،ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޖިމްގެ އިކުއިޕްމަންޓުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއެކު  3.4

ކޯޗުންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތުދީ ފެތުންތެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސެޝަންތައް  ބޭނުންކުރުމުގައި

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

 ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ފެތުންތެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސެމިނާރު ބޭއްވުން. 4.1 -4

 ފެތުންތެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ޕޯސްޓް ސްޕޯރޓްސް ކެރިއަރ ފުރުޞަތުތައް   4.2

ނިންގ ޕްލެޓްފޯރމްތަކުގައި ހުރި އޮންލައިން ކޯސްތައް ާއަދި ފީނާ ލ 365ވާޑާ، އޮލިމްޕިކް އެތުލީޓް   4.3

 ފެތުންތެރިން ފުރިހަމަކުރުން.

 ުން.ރީނާއެކު ކުރިޔަށް ދެވޭނެފަދަ އެކަޑަމިކް ސްކޮލަރޝިޕްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރމްތަ  4.4
 

 ހިންގަން ގަސްތުކުރާ ތަން މުބާރާތްތައް  މިއަހަރު އަލަށް ފަށަން ރާވާފައިވާ

 މާލެ އަހަރުންދަށް( 14ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ މީޓް )
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 މާލެ އަހަރުންމަތި( 14) ސީނިއަރ ސްވިމިންގ މީޓް

 ތިލަދުންމަތި ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތް )ތިލަދުންމަތި(

 ތިލަދުންމަތި )ތިލަދުންމަތި(ކިޑްސް ފެސްޓިވަލް 

 މާލެ ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން

 މާލެ އޮފީސްތަކާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތް

 

 ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ބައިވެރިވާނެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ، ސަރަޙައްދީ އަދި ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް -12

INTERNATIONAL COMPETITIONS 

7-25 June, 19th FINA World Swimming Championship 2022, Budapest, Hungary 

28th July, 8th August, Commonwealth Games, Birmingham, UK 

9-18th Aug, Islamic Solidarity Games, Konya, Turkey 

23-28 Aug. 8th FINA World Junior Swimming Championship 2021 (Kazan, Russia) 

10-25 Sept, Asian Games, Hangzhou, Zhejiang, China 

7-8 October 2022, Asian Youth Games 

20-28 Dec, Asian Youth Games, SHANTOU, CHINA  

 

 ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ އަހަރުތެރޭގައި ކުރުމަށް ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ -13

 

 ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ވަކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ކަނޑައަޅައި އަދި އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 ދަތިތައް -14

ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ވާދަވެރި މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވާނެ  -1

އެކަށޭނަ ވަޞީލަތް ނެތުމެވެ. އެކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވުމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް 

 ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދުވަނީ އައުވާން ފަށާފައެވެ.  
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ަކުން ފެތުންތެރިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީނު ރާއްޖޭގައި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތ -2

 ކުރިނަމަވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބި ކޯޗުން މަދުވުމަކީވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމެކެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާކުރަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް  -3

ޤާއިމް ވެފައި ނެތުމުގެ މި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވަން ވަނީ ބޮޑެތި  ވަޞީލަތްތައް

 ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.
 

 ޝުކުރު -15

ވަނަ އަހަރު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރަމުންދިޔަ  2021

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން هللا މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް 

 ދެއްވިކަމަށް އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. 

ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ފެތުންތެރިން އުފެދިގެން އަންނަނީ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާ ކޯޗުންގެ ބުރަ 

ފެތުންތެރިންނަށް ތަމްރީނު  އަދި ހީވާގި މަސައްކަތުންނެވެ. ހެނދުނާ ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި

ދެއްވުމުގައި ކޯޗުން ކޮށްދެއްވަނީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެކެވެ. މިހެންކަމުން ފެތުންތެރިން ތަމްރީނު 

ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ކޯޗުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ 

ޤައުމީ އެސިސްޓެންޓް ހެޑް ައި ޤައުމީ ހެޑްކޯޗް އިބްރާހީމް މޫސާ އާއި ފެތުންތެރިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގ

އަދި މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑުގެ  މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރުނިއުލްގޫންސްގެ ހެޑް ކޯޗް ކޯޗް އާދަމް މުޙައްމަދާ، 

ންނަށް ހެޑްކޯޗުން ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ޒާހިދު އާއި އަޙްމަދު ފިރާސް ޢަފީފުގެ ނަން ފާހަގަކޮށް އެކޯޗު

 ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރުމަކީ އެހެން ކޯޗުންނަށް ދެވޭ ހިތްވަރެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުދެކެމެވެ. 

ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތަކެއް ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުން ނިންމާލެވުނީމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

ންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރަމަންޓް އަޙްމަދު މަފްލޫފް އާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެރި

ގެ ފަރާތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސަބްސިޑީޒްގެ އިތުރުން 

 އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލެއްވުމާ ލަފާފުޅަކީ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. 

ީ ފެތުންތެރިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ދެމިތިބި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރު ހަލިދުވެލީގައި ކުރިއަރައިދަނ

ކުލަބްތައް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ލައިފް ގާޑް އެސޯސިއޭޝަނާއި ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކުލަބާއި 

އަގުހުރި އަދި ބުރަ އިތުރުން ކުލަބް ބޮޑު ރިޔާގެ ސްޕޯޓްސް ނޭޗަރގެ  ބުލޫފިން ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ
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National Football Stadium, ShabnamMagu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7 16/17 
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv  

ންކަމުން އެކުލަބްތައް ހިންގަވަންތިއްބެވި މަސްއޫލު ފަރާތްތަކަށާއި ކުލަބްތަކުގެ މަސައްކަތާއެކުގައެވެ. އެހެ

 ޚިދުމްތަތެރި ކޯޗުންގެ ޚިދުމްތަ ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ފެތުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާ މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ދައުރަކީ ވަރަށް 

އޭޓިންގ ިެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް މުބާރާތްތަކުގެ އޮފިޝމުހިއްމު ދައުރެކ

މަސައްކަތުގައި ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް 

 އޮފިޝަލުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

ައި ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާ ދީލަތި ރާއްޖޭގައި ފެތުމުގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކ

އެހީތެރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޕޮންސަރ ކަމުގައިވާ 

 ނަން ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެ އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޭންކް

ް ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތް ފެތުމުގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށ

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ް މެމްބަރުންނަށ ގެކޮމިޓީއެފާހަގަކޮށް 

އިސްވެ ދެންނެވި ހުރިހާ ކަންކަން ކާމިޔާބު ވެގެންދަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 

އެސޯސިއޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ޙުސައިން ރަޝީދު މިންނެތް މަސައްކަތްތަކާއި 

އަދި މުޙައްމަދު ވިޝާމް އާއި ފާޠިމަތު ފާރިޙާ އާއި ޙަސަން ސިރާރުގެ ޚިދުމަތްތެރި މަސައްކަތުންނާއި 

ޤު ޝުކުރު އަދާ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އެފަރާތްތަކަށް ޙައް

 ކުރަމެވެ.

 

 ރިޕޯޓް ނިންމުން -16

ވަނައަހަރަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި  2021

އަހަރެއް ނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރަންހުރި މުހިއްމު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމައި ރަނގަޅު 

 ާމަވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިގެންދިޔަ އަހަރެއް ކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންތައްތަކުން ހ

މިދެންނެވި ޙަރަކާތްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގައި ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނީ އެތައް ބައެއްގެ މިންނެތް 

ގެ ވާގިފުޅާއެކު هللا ދެއްވި މަތިވެރި މަދަދާއި އޯގާވަންތަކަމުންނެވެ. هللا މަސައްކަތުންނެވެ. ކީރިތި 

ޒުވާން ފެތުންތެރިންނެރެ،  އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާނީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މި ކުޅިވަރު އިތުރަށް ތަޢާރަފްކޮށް މި ކުޅިވަރުން ކާމިޔާބީ ހޯދައި ދިވެހި 
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ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދިނުމަށެވެ. ފަތަން ނުދަންނަ މީހުންނަށާއި ކުދިންނަށް ފަތަން 

ރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާ ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދީ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކު

 ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށެވެ. 
 

 ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާ ބަލައިގަތުން -17

 

ގައި ާއްމު ޖަލްސޢާީ ިވްސްގެ އަހަރޑލްޯަން އޮފް މޝޭސިއޯއޮތް ސްވިމިންގ އެސ ވަނަދުވަހު 19ރިޗް ާމ 2022މިއީ  ނޯޓް: 

 ެކެވެ. ޯޓރިޕ ާްފައިވށސްކޮާުލަބިއްޔަތުން ފޣބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަ 
 

 2022މާރިޗް  15  ާރީޚް:ހިންގާ ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ފާސްކުރި ތ  

 2022ރިޗް ާމ 19 ްސާއިން ރިޕޯޓް ފާސްކުރި ތާރީޚް:މެންބަރުންގެ ޢާއްމު ޖަލ    

 

 


