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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 

 

Ref: SWIM/NSQ/2021-V2 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives | reg no.: 141-NSA/CERT/2017/7 1/11 

tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ  
 ޓްރަޔަލްތަކާއި ބެހޭ ޤަވައިދު 

  
މި ޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ސްވިމިންގ  )ހ(  . 1 ތަޢާރަފް  

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ާބއްވާ ޓްރައިލްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެވެ.  

    
މިޤަވާޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން  )ހ(  . 2 ޤަވާޢިދުގެ ބާރު  

 ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 
ސްވިމިންގ  )ށ(    ލިިބގެންވަނީ  ާބރު  ގެނައުމުގެ  ަބދަލު  މިޤަވާޢިދަށް 

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ.  
    

 ޓްރަޔަލް އޮންނާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުގައެވެ.   )ހ(  . 3 ޓްރަޔަލްގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު  
ކަނޑައަޅާ   )ށ(    އެސޯސިއޭޝަނުން  އެދި  އެކަމަށް  ަބއިވެރިވެވޭނީ  ޓްރަޔަލްގައި 

 ގޮތެއްގެމަތިން އެކަމަށް އެދުމުންނެވެ. 
    

އަދި   ސީނިއަރ  ޤައުމީ 
ޖޫނިއަރސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން  
ޓްރަޔަލްސްގެ   ހޮވަންބާއްވާ 

 ޝަރުޠު 

ާބއްވާ  )ހ(  . 4 ހޮވަން  ފެތުންތެރިން  ސްކޮޑަށް  ޖޫނިއަރ  އަދި  ސީނިއަރ  ޤައުމީ 
އަންނަނިވި   ކިަބއިގައި  މީހުންގެ  ަބއިވެރިވާ  ޓްރަޔަލްގައި  ރޭންކިންގ 

 ޝަރުޠުތައް ހަމަވާން ވާނެއެވެ.  
 ން.ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވު .1  

 ޝަރުއީ ބަންދެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައި ނުވުން. .2   
 އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރަކަށްވުން. .3   
ޤަވާޢިދުން   .4    ފަރިތަކުރުންތަކަށް  ތަމްރީންތަކަށާއި  ފެތުމުގެ 

 ހާޟިރުވެވޭނެ މީހަކަށްވުން. 
ޓައިމިންގ  .5    ކޮލިފައި  ކަނޑައަޅާ  އެސޯސިއޭޝަނުން 

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހަކަށްވުން.
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ނުވަތަ  .6    ޤައުމީ  ެބހޭ  ކުޅިވަރާއި  ނުވަތަ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ 
ހުރި   ސަސްޕެންޝަނެއްގައި  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 

 މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަަބުބން އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި   .7   

 ޤައުމީ ސްކޮޑުން ވަކިކޮށްފައިވާ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން. 
  4ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަކީ ފެތުމުގެ   .8   

އެއްގޮތަށް ފަތަން އެނގޭ އަދި   ސްޓްރޯކް ފީނާގެ ޤަވައިދުތަކާއި 
 ފެތުންތެރިއަކަށްވުން. ފްލިޕްޓާރން އަޅަން އެނގޭ 

ޤަވައިދުގެ   .9    ގ4ެމި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  ުބނާ  8.  ގައި   .
އެނގޭކަން   އަޅަން  ޓާން  ފްލިޕް  އަދި  އެނގޭކަން  ސްޓްރޯކްތައް 
އެމާއްދާގައި   އަދި  ކުރާނެއެވެ.  ކަށަވަރު  އޮފިޝަލުން  ރެފްރީއާއި 
ސީނިއަރ  ޤައުމީ  ފެތުންތެރިންނަށް  ނުފެތޭ  މިންގަނޑަށް  ުބނާ 

 ޑުން ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ.ސްކޮ
)ާބރަ( އަހަރު   12ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަށް   .10   

 ފުރިފައިވުން.
)ާބރަ( އަހަރު   12ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަކީ   .11   

 )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ވުން. 18ފުރި 
    

ޓްރަޔަލްސްގައި   ރޭންކިންގ 
 ފަތަންޖެހޭ އިވެންޓްތައް 

ހުރިހާ  )ހ(  . 5 އަވަހަށް  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ޓައިމަށް  ކޮލިފައިން  ދީފައިވާ 
 ފެތުންތެރިންވެސް އިވެންޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 400ފެތުންތެރިއަކުވެސް  ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ   )ށ(   
 އިންޑިޖުއަލް މެޑްލޭ ފަތަންޖެހޭނެއެވެ. 200މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އަދި 

 4ތެރެއިން މަދުވެގެން  ކޮންމެ ފެތުންތެރިޔަކުވެސް ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކުގެ   )ރ(  
އިވެންޓުން ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓްއާއި އެއްވަރަށް   4އިވެންޓެއްގައި ވާދަކޮށް،  

 ވުރެން މަތިން ހޯދަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއަށް
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 50 .1   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 100 .2   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 200 .3   
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 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 .4   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 100 .5   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 200 .6   
 ަބޓަރފްލައި މީޓަރ  50 .7   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  100 .8   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  200 .9   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 50 .10   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 100 .11   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް  200 .12   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް )ފެތުން މަޖުޫބރު(  400 .13   
 އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ )ފެތުން މަޖުޫބރު( މީޓަރ  200 .14   
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 400 .15   
 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 100 .16   
    

ކޮލިފައިން   އިވެންޓްތަކުގެ 
 ޕޮއިންޓް 

 ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ނަގާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. )ހ(  . 6
ޕޮއިންޓަކީ   )ށ(   ކޮލިފައިން  ފެތުންތެރިންގެ  ވާދަކުރާ    500ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ.
ޕޮއިންޓަކީ   )ނ(    ކޮލިފައިން  ފެތުންތެރިންގެ  ވާދަކުރާ  ސްކޮޑަށް   400ޖޫނިއަރ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ.
ލިޭބ   )ރ(   ދަށުން  ޕޮއިންޓަށްވުރެން  ކޮލިފައިން  ސްކޮޑަށް  މި  އިވެންޓްތައް، 

 ފެތުންތެރިންނެގުމަށް ކުރާ ހިސާުބގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 
    

ރޭންކިންގޓްރަޔަލްސް  
ގޮތާއި   ކުރިއަށްދާނެ 

 ޓައިމިންގތައް ނެގޭނެގޮތް 

މުާބރާތްތަކެއް )ހ(  . 7 ކަނޑައަޅާ  ތަކެއް  އެސޯސިއޭޝަނުން  ޓްރަޔަލް  ގެ އަދި 
ތާރީޚްގެ   ާބއްވާ  ޓްރަޔަލް  ނުވަތަ  ހަމައަށް   2ޓައިމިންގ  މަސްދުވަހާއި 

ނުވަތަ  ސީނިއަރ  ނަތީޖާ  މުާބރާތްތަކުގެ  ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ 
ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ހޮވުމަށް ަބލާ ޓައިމިންގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ލިިބގެންވެއެވެ. އެފެތުންތެރިއަކަށް  އިޢުލާނު   އިޚްތިޔާރު  ޓްރަޔަލް  އަދި، 
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ޢިއުލާނުގައި  އިނގޭނެހެން  ސާފުކޮށް  މިމުާބރާތްތައް  ކުރާއިރު، 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ލިޔުމަކުން  )ށ(    އެކަން  ފެތުންތެރިން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  ޓައިމިންގ  މިގޮތަށް 
އެސޯސިއޭޝަނަށް  ގޮތަކަށް  އަންގާ  އެސޯސިއޭޝަނުން  ނުވަތަ 
ަބލައި  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅާ  މިނޫންގޮތަކަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
އެފެތުންތެރިއަކު ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްގައި އެ އިވެންޓް ރިޕީޓްކޮށް ޖަހާކަމުގައި  )ނ(   

 ވަނީނަމަ، އެސޯސިއޭޝަނުން ަބލާނީ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްގެ ޓައިމިންގއަށެވެ.
. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިުބނާފަދައިން  7ފަތައި،މި ޤަވައިދުގެ  ޓްރަޔަލްގައި ނު )ރ(  

ވީނަމަވެސް،  ހުށަހަޅާކަމުގައި  ޓައިމިންގ  މުާބރާތްތަކުގެ  އެހެން 
ހަމަޖައްސާފައިވާ  އިވެންޓްތަކަށް  ޓްރަޔަލްގެ  ރޭންކިންގ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ 

 ރިކުއަރމަންޓްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
    

ޓްރަޔަލްގެ  ރޭންކިން  
އިވެންޓްތައް   އިވެންޓްތަކާއި 

 ކުރިއަށްދާނެ ތަރުތީބު 

 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 .1 )ހ(  . 8
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 .2  
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 50 .3  

 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 .4   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  50 .5   
 ފްރީސްޓައިލްމީޓަރ  50 .6   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 100 .7   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 100 .8   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  100 .9   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 100 .10   
 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ  100 .11   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 200 .12   
 ްބރެސްޓްސްޓްރޯކްމީޓަރ  200 .13   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  200 .14   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 200 .15   
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 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 400 .16   
 އިވެންޓްތަކަށް ފެތުންތެރިން އަތުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމްއަށް ަބލައިގެންނެވެ.  )ށ(   
އެފެތުންތެރިއެއްފަތާ އިވެންޓެއްގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް   )ނ(   

ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެންޓްރީ ޓައިމް ނުދީ، ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓެގައި ަބއިވެރިއެއް  
 ނުވެވޭނެއެވެ. 

    
އަދި   ސީނިއަރ  ޤައުމީ 
ސްކޮޑަށް   ޖޫނިއަރ 

 ފެތުންތެރިން ހޮވާނެގޮތް 

މަދުވެގެން   )ހ(  . 9 ފެތުންތެރިއަކުވެސް  އެއިން އިވެ  4ކޮންމެ  ވާދަކޮށް،  ންޓްގައި 
ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި އެ ސްކޮޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަށް 

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ. 
ހޮވާނީ،  )ށ(    ފެތުންތެރިން  ސްކޮޑަށް  ޖޫނިއަރ  އަދި  ސީނިއަރ  ޤައުމީ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓްކޮށް، އެންމެ މަތިން  އެފެތުންތެރިއަކަށް ލިޭބ  
ެބލުމަށްފަހު، އެ ޕޮއިންޓްގެ   4ޕޮއިންޓްލިޭބ   އިވެންޓްގެ ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 
ހޮވުމުގުގައި  )ނ(    ސްކޮޑް  ޕޮއިންޓް،  ލިޭބ  ދަށުން  ކޮލިފައިންޕޮއިންޓަށްވުރެން 

 ނުގުނޭނެއެވެ. 
މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް   200މީޓަރ ފްރީ ސްޓައިލް އަދި    400އިތުރުން،  މީގެ   )ރ(  

 މެޑްލޭ އިވެންޓްގައި، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

 ޕޮއިންޓް  އިވެންޓް  ސްކޮޑް    

 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 ސީނިއަރ   
 400 އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭމީޓަރ  200 ސީނިއަރ   
 300 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 ޖޫނިއަރ   
 300 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 ޖޫނިއަރ   
      
. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިވެންޓްތަކަކީ  9މި ޤަވައިދުގެ   )ބ(   

ސްކޮޑަކަށް   އެ  އިވެންޓްތަކެކެވެ.  ފެތޭ  ގޮތުގައި  ރިކުއަމެންޓެއްގެ  ޭބސިކް 
އިވެންޓްތަކަށް   މި  ޕޮއިންޓް  މޯލްޑިވްސް  ކޮލިފައިން  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
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އިވާ ގޮތަށް ޕޮއިންޓް . ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގ9ަނުލިބޭނަމަ، މި ޤަވައިދުގެ  
 ގުނާއިރު، މި އިވެންޓްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ޤައުމީ ސްކޮޑުތަކަށް ހޮވާނީ، ޝަރުތު ހަމަވާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން، މި  )ޅ(  
ޕޮއިންޓް  9ޤަވައިދުގެ   ގޮތަށް  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   .

 ފެތުންތެރިންނެވެ. ކަލްކިއުލޭޓްކޮށް، އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިޭބ 
މޯލްޑިވްސް  އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ނުވަތަ   )ކ(   

ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރާއިެބހޭ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ނުވަތަ  
ރާއްޖެއިންޭބރުގައި އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ރަސްމީ ސްކޮލަރޝިޕްއެއްގެ  

ފަރި ފެތުމުގެ  ފެތުންތެރީންނަށް  ދަށުން  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ  ތަކުރުންތައް 
ސީނިއަރ  ނުވަތަ  ޖޫނިއަރ  ޤައުމީ  ަބއިވެރިވުމަކާއިނުލައި  ޓްރަޔަލްގައި 
 ސްކޮޑުން ޖާގަދިނުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

    
އަދި   ސީނިއަރ  ޤައުމީ 
ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރަޔަލް އަދި  

 ޓްރެއިނިންގ ލޮކޭޝަން 

ކަންކޮޅުތަކުގައި  )ހ(  . 10 އެކި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ލޮކޭޝަނެއްގައި  އެއް 
 ޓްރަޔަލްތައް ޭބއްވުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަށް ނިންމިދާނެއެވެ. 

ފެތުންތެރިންނަށް   )ށ(   ޓްރަޔަލްގައި  ހޮވާ  ފެތުންތެރިން  ސްކޮޑަށް  ޤައުމީ 
 ޭބއްވޭ ޓްރަޔަލްއެއްގައެވެ.ަބއިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ލޮކޭޝަނެއްގައި 

ގެންދާނެ  )ނ(    ކުރިއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަރިތަކުރުންތައް  ސްކޮޑްތަކުގެ  ޤައުމީ 
ފަރިތަކުރުންތައް  ފެތުންތެރިންގެ  ލެވެލްގެ  ޤައުމީ  ލޮކޭޝަންތަކާއި، 
ކުރިއަށް   ފަރިތަކުރުންތައް  އެކްލަްބތަކުގެ  ކްލަްބތަކާއި،  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ 
އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ސްވިމިންގ  ނިންމާނީ  ލޮކޭޝަންއެއް  ގެންދާނެ 

 ހިންގާކޮމިޓީއިންނެވެ. 
    

ހޮވުމަށް )ހ(  . 11 އެހެނިހެން  ފެތުންތެރިން  ޓީމަށް  ގުނުމަށް ޤައުމީ  ނަތީޖާ  މިޓްރަޔަލްގެ   
އެފެތުންތެރިއެއްގެ   ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ، ފެތުންތެރިއަކުވެސް  ކޮންމެ 
އަދި، މަދުވެގެން    ޖެހޭނެއެވެ.ޓު ސެލެކްޓް ކުރަންއިވެން  2ސްޕެޝަލައިޒްޑް  

 އިވެންޓު ފަތަންވާނެއެވެ.  4
ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ޓްރަޔަލް   ގެ ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކަށްވަނަ އަހަރު  2021 )ށ(   

 ޭބއްވޭނީ:
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މިއިން 2020ޑިސެންަބރު    12އަދި    11 .1    ނުވަތަ  ދެދުވަހު  މި   ،
 ؛އެއްދުވަހަކު އަދިކޮންމެވެސް 

، މި ދެދުވަހު ނުވަތަ 27އަދި    26ވަނަ އަހަރުގެ ފެްބރުއަރީ    2021 .2   
 މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކުއެވެ.

ޤަވާއިދުގެ   )ނ(    ގެ  11މި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 1.  ގައި   .
ހޮވިފައިވާ ފެތުންތެރިއެއް ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް    ޓްރަޔަލްގައި ަބއިވެރިވެ،

ޤަވާއިދުގެ   ގެ  11މި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 2.  ގައި   .
 ތާރީޚުގައި ޭބއްވޭ ޓަރަޔަލްގައި ަބއިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

 2020މި ޓްރަޔަލްގައި ނުފަތައި، ޓައިމިންގ ކޮންސިޑަރ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ   )ރ(  
ޓްރަޔަލްތަކުގެ  ގެންގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  މިއެސޯސިއޭޝަނުން  އަހަރު  ވަނަ 

އާއި،   އެޕްރޫވަލްއާއިއެކު،   2020ނަތީޖާ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  އަހަރު 
 ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިވެފައިވާ މުާބރާތްތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ.  

ލިބިގެންވަނީ   )ބ(    ާބރު  ގެނައުމުގެ  ަބދަލު  ޤަވާއިދަށް  މާނަކުރުމާއި  މިޤަވައިދު 
 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ.
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 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އާންމު ޤަވާއިދު
 

މި ޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށާއި ރާއްޖެ   )ހ(  . 1 ތަޢާރަފް  
ތަމްސީލުކުރަން ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ މުާބރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގައި ާބއްވާ އެފަދަ 
ސްވިމިންގ  ކަނޑައެޅުމަށް  ފެތުންތެރިން  ފޮނުވާނެ  މުާބރާތްތަކަށް 

ލްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ާބއްވާ ޓްރައި
 އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެވެ.  

    
މިޤަވާޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން  )ހ(  . 2 ޤަވާޢިދުގެ ބާރު  

 ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 
މިޤަވާޢިދަށް ަބދަލު ގެނައުމުގެ ާބރު ލިިބގެންވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން  )ށ(   

 އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ. 
    

ޓްރަޔަލްތައް  )ހ(  . 3 ޓްރަޔަލްގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު   ާބއްވާ  އިން  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ސްވިމިންގ 
އުޞޫލުތަކާއި  ޤަވާޢިދާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެސޯސިއޭޝަނުން  ހިންގަމުންދާނީ 
ފުރިހަމަ  އެންމެ  ލިބެންހުރި  އޭރަކު  އެސޯސިއޭޝަނަށް  ގޮތަށް،  ޚިލާފުނުވާ 

 ންކޮށްގެނެވެ. ވަސީލަތްތައް ޭބނު
ސްޓްރޯކްތައް  )ށ(    އޮފިޝިއޭޓްކުރުމުގައި  އިވެންޓެއްވެސް  ކޮންމެ  ޓްރަޔަލްތަކުގެ 

އެސްޓްރޯކްތަކަށް  އިން  "ފީނާ"  ޖަމިއްޔާ  ފެތުމުގެ  ަބއިނަލްއަޤުވާމީ  ބަލާނީ 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްނިކަލް ޤަވައިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ތިޭބނީ   )ނ(    ގޮތުގައި  އޮފިޝަލުންގެ  ރެފްރީންނާއި  ޓްރަޔަލްތަކުގައި 
 އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ަބއެކެވެ.

ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސީ )ވާޑާ(  )ރ(  
ޑްރަގެއް   އެންހޭންސިން  ޕާފޯމަންސް  އެއްވެސް  ޭބރުން  މިންގަނޑުތަކުގެ  ގެ 

ޓެކް މިންގަނޑަށް ނުވަތަ  ވާޑާގެ  މަނާކަމަކަށްވާތީ،  ޭބނުކުރުމަކީ  ނިކެއް 
ހުރަހެއް   މިޤަވައިދު  ބޭނުންކުރުމަށް  އެފުރުޞަތު  ޭބނުންނަމަ  ރިއާޔަތްކުރަން 

 ނާޅައެވެ.
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ކުލައިގެ  )ހ(  . 4 ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު   އަލިކުލަ  އެނގޭކަހަލަ  ގައި  ތެމުމުން  ފަހައި،  ތުނިފޮތިން  މާޮބޑަށް 

ފޮތިން ފަހާފައިވާ ސްވިމިންގ ސޫޓް، ޓައިޓް ނުވަތަ އެފަދަ ފޭރާމެއްލައިގެން ތުނި
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. 

ުބރަކަށި  )ށ(    ނުވަތަ  އަތްކަނޑާފައިވާނަމަ  ސޫޓުގައި  ބޭނުންކުރާ  އަންހެންކުދިން 
އެއްކޮށް ނުވަތަ ުބރަކަށިން ަބއެއް ފެންނަގޮތަށް ހުރިނަމައެ ސޫޓެއް ލައިގެން 

 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. 
އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިން ފައިވަޅުން ކަނޑާފައިވާ ސޫޓު ނުވަތަ ޓްރަންކް  )ނ(   

 ލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. 
 ޓޫޕީސް ސޫޓު ނުވަތަ ފަތާ ހެދުން ލައިގެން އިވެންޓަށް އެރިދާނެއެވެ. )ރ(  
ނިވާކޮށްގެން ނުވަތަ ުބރުގާ އަޅައިގެން އިވެންޓަށް  އަންހެންކުދިން ޮބލާއި ކަރު   )ބ(   

 އެރިދާނެއެވެ.
    

ފައުލް   ބަދަލުވުމާ  ލޭން 
 ސްޓާޓިންގ  

ލޭން   )ހ(  . 5 ފަތަމުންދާ  އެފެތުންތެރިޔާ  ފަތާފެތުންތެރިއަކު  އިވެންޓެއްގައި  އެއްވެސް 
ަބދަލުވެއްޖެނަމަ  މުޅިހަށިގަނޑު  ފެތުންތެރިޔާގެ  ލޭނަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި 

ހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަށް އުނދަގޫވިޔަސް އަދިނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެ
ފެތުންތެރިޔާ   ޙާލަތުގައި  އެފަދަ  އޮތަސް  ހުސްކޮށް  ލޭން  ޖެހިގެންއޮތް 

 ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. 
ފެތުންތެރިޔާ އިވެންޓްސްޓާޓްކޮށް ނިންމަންވާނީ އަދިޓާންކުރާނަމަ ޓާންކުރަންވާނީ   )ށ(   

އިވެންޓު   ލޭންގައެވެ.  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފަތަން  އެފެތުންތެރިޔަކު 
ޓާންކުރުމުގައިވެސް   އަދި  ނިންމުމުގައި  އިވެންޓް  ސްޓާޓްކުރުމުގައާއި 

ންމައި ނުވަތަ ޓާނިން  ފެތުންތެރިޔާ އެހެންލޭނަކުން އިވެންޓްފަށައި، އިވެންޓްނި 
 ހަދައިފިނަމަ އެފެތުންތެރިޔަކު އެއިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. 

    
ތަނެއްގައި   )ހ(  . 6 ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ   ކަނޑައަޅާ  އެސޯސިއޭޝަނުން  އިންތިޒާމުކޮށް،  އެސޯސިއޭޝަނުން 

ނިމި   ޖަހައި  އެޓްރަޔަލް  ނަތީޖާ،  ވަގުތީ  ޓްރަޔަލްތަކުގެ  ރު  ގަޑިއި  1ާބއްވާ 
 ތެރޭގައި ޓްރަޔަލް ފެތި ފެތުންތެރިންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. 
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އެޓްރަޔަލް އަކުން ހޮވުނު ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް ޓްރަޔަލް ޖަހަންޖެހޭ ހުރިހާ  )ށ(   
 ހަފްތާ ތެރޭގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.  3ލޮކޭޝަނެއްގައި ޖަހާތާ ލަސްވެގެން  

)އެކެއް( ހަފްތާ ތެރޭގައި   1ޓްރަޔަލް ޖަހާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެންމެ ފުރަތަމަ   )ނ(   
 ހުރިހާ ލޮކޭޝަނެއްގައި ޓްރަޔަލް ޖަހައި ނިންމަން ވާނެއެވެ. 

ނަތީޖާ ޢިއުލާނުކުރުމުން މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ  )ރ(  
 ފުރުޞަތު އެފެތުންތެރިއަކަށް އޮންނާނެއެވެ. 

    
ޤަވާޢިދާ ކުޅިވަރުގެ    ޓްރަޔަލްގެ 

 ރޫޙާ ޚިލާފުވުން  
އޮފިޝަލުންނާއި   )ހ(  . 7 ނުވަތަ  ރެފްރީން  ޓްރަޔަލްގެ  ފެތުންތެރިއަކު  އެއްވެސް 

ހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތްކޮށް އޮފިޝަލަކާއިމެދު އަދަާބ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގިކަން  
ކުޑަމިނަށްބަލައި، ފެތުންތެރިޔާ ޓްރަޔަލްއިން ސާބިތިވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ޮބޑު  

ފުރިހަމަ  ކުރުމުގެ  ސަސްޕެންޑް  އިވެންޓްތަކުން  ަބއެއް  ނުވަތަ  ވަކިކުރުމުގެ 
 އިޚްތިޔާރު ރެފްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އަމަން  )ށ(    ސަރަޙައްދުގައި  ހިނގަމުންދާ  ޓްރަޔަލް  ފެތުންތެރިޔަކު  އެއްވެސް 
ގޮ ގެއްލިގެންދާފަދަ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަމާންކަން  ޢަމަލުކޮށް،  ތަކަށް 

މުއައްޒަފެއް ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ 
ތަކެއްޗަށް  ހުންނަ  ތަނުގައި  ޢަމަލުކޮށް،  އަގުވެއްޓޭފަދަގޮތަކަށް 
ގެއްލުންދިނުންފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެފެތުންތެރިޔަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް  

ޓް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ނުވަތަ  އިޚްތިޔާރު  ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގެ  ރަޔަލްއިން 
 ލިިބގެންވެއެވެ. 

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަުބރަށް ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް  )ނ(   
ސަސްޕެންޑްކޮށް   އެފެތުންތެރިޔަކު  ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،އެމައްސަލައެއްަބލައި 
މިއެސޯސިއޭޝަނަށް  އިޚްތިޔާރު  ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގެ  ޓްރަޔަލްއިން 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
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 މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓް 
 

މި ޤަވާޢިދަކީސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ާބއްވާ އެކި އެކި ޓްރަޔަލްސްއަށް  )ހ(  . 1 ތަޢާރަފް  
 ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވައިދެވެ.މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ 

ސްވިމިންގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ާބއްވާ ހުރިހާ ޓްރަޔަލްއެއްގައި، އެހެން  )ށ(   
 ގޮތަކަށް ަބޔާން ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބޭނުންކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓެވެ.

    
ފޯރމިއުލަރ  )ހ(  . 2 ފޯރމިއުލަރ  ތިރީގައިވާ  ކުރާނީ  ކަލްކިއުލޭޓް  ޕޮއިންޓް  ސްވިމިންގ  މޯލްޑިވްސް 

 ޭބނުންކޮށްގެންނެވެ. 
   ) 3 P = 1000 * ( ( B / T ) 
 ފޯރމިއުލަރގެ ތަފްޞީލް: )ށ(   
   1. P– ްލިޭބ ޕޮއިންޓ 
   2. B– ްއެ އިވެންޓެއްގެ ޭބސްޓައިމ 
   3. T–  ެއިވެންޓެއް ފުރިހަމަކުރި ވަގުތުއެ ފެތުންތެރިއެއް އ 
 ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާއިރު އެއްވެސް ޑެސިމަލް ޕޮއިންޓަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.  )ނ(   
    

ޑިސެމްަބރ   )ހ(  . 3 ބޭސްޓައިމް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ބަލާނީ  ގޮތުގައި  ޭބސްޓައިމްގެ  އިވެންޓެއްގެ  ގެ    31އެ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯންގްކޯސް ޤައުމީ ރެކޯރޑްތަކަށެވެ. ނިޔަލަށް، 

ކޯސް އެ އިވެންޓެއްގެ ޝޯރޓްލޯންގް ކޯސްގައި އެ އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް ނެތްނަމަ،   )ށ(   
 ޭބސްޓައިމްގެ ގޮތުގައި ެބލިދާނެއެވެ. އިވެންޓެއްގެ އެޑަކީ ޤައުމީ ރެކޯރ

ޭބސްޓައިމް ނެތް ނުވަތަ ނެގެން ނެތް އިވެންޓްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ  )ނ(   
 ފީނާ ޕޮއިންޓެވެ. 

    
 މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލްގައި ފޮރމިއުލަރ ލިޔާނެގޮތް: ނޯޓު:
  =TRUNC((1000*((A1/B1)^3)))  

 
A1  ިސެލްގައި ޭބސްޓައިމް އަދB1  ްސެލްގައި އެ ފެތުންތެރިއެއް އިވެންޓު ފަތާފައިވާ ޓައިމ 

 


