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 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތ    45ޤައުމީ  
 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު 

 
ވަނަ ފެތުމުގެ މުާބރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި   45ސ ވިމިނ ގ އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  އިނ  އިނ ތިޒާމުކޮށ ގެނ ، ާބއ ވާ ޤައުމީ  

 ޤަވާޢިދު ހިމެނޭ ލިޔުމެވެ.

 މުާބރާތުގެ ނަނ : 
 2021ވަނަ ފެތުމުގެ މުާބރާތ   45އުމީ ޤަ

45th National Swimming Competition 2021 

 ތައާރަފ   . 1 )ހ( 

 ތާރީޚ :ތަނާ މުާބރާތ  އޮނ ނާނެ 
 . ހުޅުމާލޭ ސ ވިމިނ ގ ޕޫލ އަށ  25ނ   19ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމ ަބރު މަހުގެ  2021

   )ށ( 

 މުާބރާތުގެ މެއިނ  ސ ޕޮނ ސަރ: 
N/A 

   )ނ( 

 މުާބރާތ  ރާވައި ހިނ ގާ ފަރާތ :
 ސ ވިމިނ ގ އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  

   )ރ(

 މުާބރާތުގެ ަބއިވެރިވުމުގެ ސުނ ގަޑި: 
  13:00ދުވަހުގެ  އާދީއ ތަވާ  2021ނޮވެމ ަބރު  14

   )ބ( 

 މުާބރާތުގައި ހިމެނިފައިވާ ަބއިތައ :
ވަކިނ    ފިރިހެނ   އަދި  އަނ ހެނ   ަބއިތަކުނ ،  އަނ ނަނިވި  ރޭވިފައިވަނީ   މުާބރާތ   މި 

 ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.

   )ޅ(

    .1 ޓީމުތަކުނ  ވާދަކުރާ ަބއި 

    .2 ކެޓަގަރީއޯޕަނ  

     )ހ(  (EAD)ޚާއ ސަ އެހީއަށ  ޭބނުނ ވާ ފެތުނ ތެރިނ ގެ ކެޓަގަރީ 

     )ށ(  ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ
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     )ނ(  ސީނިއަރ ކެޓަގަރީ

     )ރ( މާސ ޓަރސ  ކެޓަގަރީ 

   )ކ(  މުާބރާތުގެ ގިނ ތި: ޤައުމީ ލެވެލ  

 

ކޮނ މެ   ޓީމަކަށ   ކޮނ މެ  ަބއިވެރިވާ  ކުރެވޭނީ  މުާބރާތުގައި  ަބއިވެރި  އިވެނ ޓެއ ގައި 
 ފެތުނ ތެރިނ ނެވެ.  3ގިނަވެގެނ  

މުބާރާތުގެ   . 2 )ހ( 
 އިވެނ ޓ ތައ  

. ގެ )ޅ( ގެ  1މުާބރާތުގެ ޚާއ ސަ އެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ ފެތުނ ތެރިނ  ވާދަކުރާ ކެޓަގަރީ )
ތަކުގައި އިވެނ ޓެއ  ޭބއ ވޭނީ އެއިވެނ ޓެއ ގައި   ފިޔަވާ އެހެނ  ކެޓަގަރީ  )ގެ )ހ(    .2

 ފެތުނ ތެރިނ  ނުވަތަ ޓީމ  ަބއިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ. 3މަދުވެގެނ  ޖިނ ސަކުނ   

 )ށ( 

. ގެ )ޅ( ގެ  1)  ކެޓަގަރީ  ވާ ފެތުނ ތެރިނ  ވާދަކުރާމުާބރާތުގެ ޚާއ ސަ އެހީއަށ  ބޭނުނ 
  2މަދުވެގެނ   އެ އިވެނ ޓެއ ގައި  ގެ އިވެނ ޓެއ  ޭބއ ވޭނީ ޖިނ ސަކުނ     )ގެ )ހ(    .2

 ފެތުނ ތެރިނ  ަބއިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.

   )ނ( 

  3.( ޭބއ ވޭނީ، ޖިނ ސަކުނ  މަދުވެގެނ   1. ގެ )ޅ( ގެ  1މުާބރާތުގެ ޓީމ  ކެޓަގަރީ )
 )ތިނެއ ( ޓީމު ަބއިވެރިވެފައި ވާނަމައެވެ.

   )ރ(

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮނ މެ ފެތުނ ތެރިއަކަށ  ޓީމެއ ގެ ނަމުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ 
 އިވެނ ޓުގައެވެ. 4އިވެނ ޓު ނުހިމަނައި އިނ ޑިވިޖުއަލ  

   )ބ( 

އިވެނ ޓ  ފިޔަވައި އެހެނ    4ޓީމުގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ  ޓީމުތަކުނ  ވާދަކުރާ ފެތުނ ތެރިނ  
ކެ އޯޕަނ   އިވެނ ޓ ގެ   ޓަގަރީގައިއިވެނ ޓ ތަކުގައި  ޓީމ   މުާބރާތުގެ  ކުރެވޭނެއެވެ.  ވާދަ 

ވާދައެއ    ކެޓަގަރީގައި  އޯޕަނ   އިވެނ ޓެއ ގައި  ަބއިވެރިވާ  އެފެތުނ ތެރިއަކު  ގޮތުގައި 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 
 
 
 

   )ޅ(
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   )ކ(  މުާބރާތުގައި ޭބއ ވުމަށ  ތާވަލ ކޮށ ފައިވަނީ ތިރީގައިވާ އިވެނ ޓ ތަކެވެ.

Senior Junior MASTERS EAD TEAM EVENT 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Freestyle 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Backstroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Breaststroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Butterfly 

✓ ✓   ✓ 100m Freestyle 

✓ ✓   ✓ 100m Backstroke 

✓ ✓   ✓ 100m Breaststroke 

✓ ✓   ✓ 100m Butterfly 

  ✓ ✓  100m Individual Medley 

✓ ✓   ✓ 200m Freestyle 

✓ ✓   ✓ 200m Individual Medley 

    ✓ 400m Individual Medley 

✓ ✓   ✓ 400m Freestyle 

    ✓ 4 x 50m Freestyle Relay 

    ✓ 4 x 50m Medley Relay 

    ✓ 4 x 100m Freestyle Relay 

    ✓ 4 x 100m Medley Relay 

11 11 5 5 15  
 

. ގެ )ޅ( ގައި ުބނާ ކެޓަގަރީތަކަށ ، އަނ ހެނ  އަދި 1މުާބރާތ  އޮނ ނާނީ، މިޤަވައިދުގެ  
 ވަކިނ  ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.  ޖިނ ސު ފިރިހެނ 

   )ވ( 

މިމުާބރާތުގެ އިވެނ ޓ ތައ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވޭނީ ހީޓ  އަދި ފައިނަލ  އިވެނ ޓ ތައ  ާބއ ވާ  
ޤަވައިދާއި އުސޫލުނ ނެވެ.   ފީނާގެ  އަތުރާނީ  ފެތުނ ތެރިނ   ފައިނަލ ތަކަށ   ހީޓ ތަކަށާއި 

ނަމަވެސ  ފައިނަލ ގައި ވާދަކުރާނީ ހީޓ ތަކުނ  އެނ މެ މޮޅު    އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ މަތިނ ނެވެ.
 ފެތުނ ތެރިނ ނެވެ.  4

   )މ( 

( ފީނާ  ލޭނ ތަކަށ އަތުރާނީ  ފެތުނ ތެރިނ   ހީޓ ތަކުގައި  އަދި  ގެ FINAފައިނަލ    )
 ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

   )ފ( 

 

މުބާރާތުގައި   . 3 )ހ(  ޓީމ  ކެޓަގަރީ 
 ބައިވެރިވުނ  

 ދަފްތަރުގައި މިމުާބރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރގެ

 ޖަމާޢަތް   ،ހިންގާ ކުޅިވަރު ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާޤަވަޢިދާ އެއްގޮތަށް  ، ރަޖިސްޓްރީވެ

 އެކަންޏެވެ. އަދި އެކަޑެމީޒްތަކަށް

1.  
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މިމުާބރާތުގައި ސ ކޫލ  މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުނ ނާއި އޮފީސ ތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ  
ކ ލަބ ތައ  ތަމ ސީލުކުރަނ  ސ ކޫލަކުނ  ނުވަތަ އޮފީހުނ  ހުއ ދަ ހޯދުމާއި ވީއ ލުމުގެ 

ކ ލަބ ތަ ގެނ ދާނީ  ކުރިޔަށ   ކ ލަަބކަނ ކަނ   ޙާލަތުގައި،ކުނ ނެވެ.  އެދިއ ޖެ    ކުނ  
ހުށަހަޅާފައިވާ   މުފޯ އެސޯސިއޭޝަނަށ   މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށ     ކުފެތުނ ތެރިއަ

 ކަމުގެ ލިޔުމެއ  ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

2.    

ފެތުނ ތެރިނ ގެ ވާދަކުރާ  ޓީމ ތަކުނ   އެފެތުނ ތެރިއަކު    މިމުާބރާތުގައި  މެދުގައި 
އަދި،  އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.  އެއ ަބސ ވުމެއ   އެއ ަބސ ވާ  ފެތުމަށ   ކުލަަބށ  

މިއެއ ަބސ ވުނ    24  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމައެސޯސިއޭޝަނުނ    ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ 
 އެސޯސިއޭޝަނަށ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

3.    

)އެކެއ (   1މިމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮނ މެ ކ ލަަބކަށ ވެސ  ރާއ ޖެއިނ  ޭބރުގެ  
 ފެތުނ ތެރިޔަކު ަބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބގެނ ވެއެވެ. 

4.    

ޓީމު ވާދަކުރާ  ރާމުާބރާތުގައި  ގެނ ނަނަމަ  ތަކުނ   ފެތުނ ތެރިޔަކު  ޭބރުގެ  އ ޖެއިނ  
ކަނޑައަޅާއިފައިވާ   މިކަމަށ   ދާއިރާތަކުނ   ކަމާއިެބހޭ  ސަރުކާރުގެ  ގެނ ނަނ ޖެހޭނީ 

އަދި، އެ ފެތުނ ތެރިއެއ  ނިސ ަބތ ވާ   ޤަވައިދުތަކާއި އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ މަތިނ ނެވެ.
ނުކު އިއުތިރާޒ   ހޯދާފައިވާ  ފެޑަރޭޝަނުނ   ޤައުމީ  ލިޔުނ   ޤައުމެއ ގެ  ރާކަމުގެ 

 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 

5.    

ވާދަކުރާނަމަ ފެތުނ ތެރިޔަކު  ރާއ ޖެއިނ ޭބރުގެ  އެފެތުނ ތެރިޔަކު   ،މުާބރާތުގައި 
ނިސ ަބތ ވާ ޤައުމުގެ ސ ވިމިނ ގ ފެޑަރޭޝަނުނ  ހޯދަނ ޖެހޭ ހުއ ދައެއ  ހޯދުމަކީ 

ރާއ ޖޭގައި ވޯކ ޕާމިޓ  ވިސާ    އެފެތުނ ތެރިޔަކު ަބއިވެރުކުރާ ކ ލަެބއ ގެ ޒިނ މާއެކެވެ.
)އެކެއ ( އަހަރު ނުވަތަ އެއަށ ވުރެ ގިނަވެފައިވާ   1އޮވެ، މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ދާތާ  

ހޯދަނ  ިބދޭ ހުއ ދަ  ަބޔާނ ކުރާ  މިމާއ ދާގައި  ަބއިވެރިވުމަށ   މުާބރާތުގައި  ސީނ  
 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

6.    

   )ށ(  މުާބރާތުގެ އޯޕަނ  ކެޓަގަރީ

  އަދި   މާސ ޓަރސ ،  ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ  ޓަގަރީގައި އޮނ ނާނީމުާބރާތުގެ އޯޕަނ  ކެ
ކެޓަގަރީގައި   އޯޕަނ   ަބއެވެ.  ފެތުނ ތެރިނ ގެ  ބޭނުނ ވާ   ަބއިވެރިވާޚާއ ސައެހީއަށ  

ކަނޑައަޅާނީ    ަބއިވެރިވާނެނ ތެރިނ   ފެތު ޤަވާއިދާއި ކެޓަގަރީ  މުާބރާތުގެ 

1.    
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މަތީނ    ތަމ ޞީލ ކުރާ    ކުއައެފެތުނ ތެރިއެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ  އެފެތުނ ތެރިއެއ   ނުވަތަ 
ކެޓަގަރީކުލަަބކުނ ނެވެ.   ވާދަކުރާ  އޯޕަނ   ނުފުރޭ    18ގައި  ނ ތެރިނ   ފެތުއަހަރު 

ކަނޑައަޅާނީ  ވާދަކުރާނެ މަތީނ     ކެޓަގަރީ  އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ  ޤަވާއިދާއި  މުާބރާތުގެ 
ެބލެނިވެރި  އެފެތުނ ތެރިނ ގެ  ނުވަތަ  ެބލެނިވެރިނ   ނ   އެފެތުނ ތެރިނ ގެ 

 ކަނޑައަޅާގޮތެއ ގެ މަތީނ  ކޯޗުނ ނެވެ.

ކެޓަގަރީގައި   އެފެތުނ ތެރިއަ  ނ އެފެތުނ ތެރިއޯޕަނ    ނ ވާދަކުރަ  ކުފަތަނ ވާނީ، 
 ޚާއ ސަކޮށ ފައިވާ އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީގައެވެ.

2.    

    .3 ކޮނ މެ ފެތުނ ތެރިއަކަށ ވެސ  ަބއިވެރިވެވޭނީ އޯޕަނ  އެއ  ކެޓަގަރީގައެވެ.

    .4  ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.  މިމުާބރާތުގެ އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ދިވެހި ކޮނ މެ ރައ ޔިތަކަށ ވެސ 

)ހައެއ (   06ރާއ ޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ  ދިވެހިވޯކ  ޕާމިޓ  ވިސާ އާއެކު،    މީގެ އިތުރުނ 
ިބދޭސީނ ނަށ ވެސ    ގިނަދުވަސ ވެފައިވާ  ކެޓަގަރީގައި މަހަށ ވުރެ  އޯޕަނ  

ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ކަށަވަރުކުރުމަށ   މިކަނ   ލިޔެކިޔުނ ތައ    ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ. 
 ކ ލަަބކުނ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެފެތުނ ތެރިއެއ  ނިސ ަބތ ވާ  ކުއެފެތުނ ތެރިއަ

އެއ ވެސ    އިނ ޑިވިޖުއަލ   ކެޓަގަރީގެ  އޯޕަނ   މުާބރާތުގެ  ޙާލަތެއ ގައި  މިނޫނ  
ފެތުނ ތެރިޔަކަށ    ޭބރުގެ  ރާއ ޖެއިނ   ފުރުޞަތެއ    ވާދަކުރުމުގެއިވެނ ޓެއ ގައި 

 ނޯނ ނާނެއެވެ. 

5.    

   )ނ(  ލ : އޯޕަނ  ކެޓަގަރީގެ އުމުރުފުރާ އަދި ކެޓަގަރީތަކުގެ ތަފ ޞީ 

 ޑިސެނ ަބރުމަހުގެވަނަ އަހަރުގެ   2020މާސ ޓަރސ  ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  
 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފެތުނ ތެރިނ ނަށެވެ. 25 ފަހުނ ގެ ވަނަ ދުވަހު 31

1.    

ޑިސެނ ަބރު މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ    2020ަބއިވެރިވެވޭނީ    ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި
ވަނަ    31ރު މަހުގެ  ޑިސެނ ަބ  2021  އަހަރު ފުރި،  12  ފަހުނ ވަނަދުވަހުގެ    31

 އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުނ ތެރިނ ނަށެވެ.  14 ދުވަހުގެނިޔަލަށ 

3.    

ކެޓަގަރީގައި   އަހަރުގެ    2020ަބއިވެރިވެވޭނީ  ސީނިއަރ  ޑިސެނ ަބރުމަހުގެ ވަނަ 
 ފައިވާ ފެތުނ ތެރިނ ނަށެވެ.ރިއަހަރު ފު 14 ވަނަދުވަހުގެ ފަހުނ  31

4.    
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ޚާއ ސަ އެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ ފެތުނ ތެރިނ ގެ ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވާ ފެތުނ ތެރިނ ނަށ   
އަހަރު   12ފަހުނ   ވަނަ ދުވަހުގެ    31މަހުގެ  ޑިސެނ ަބރު  ވަނަ އަހަރުގެ    2020

ފުރިފައި ވާނ ވާނެއެވެ. އަދި، މޯލ ޑިވ ސ  ޕެރަލިމ ޕިކ  ކޮމިޓީއިނ  ނުވަތަ ސ ޕެޝަލ  
ޭބނުނ ވާ  ޚާއ ސައެހީއަށ   ދޫކޮށ ފައިވާ  އިނ   މޯލ ޑިވ ސ   އޮލިމ ޕިކ ސ  

ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއެިބހޭ ފަރާތަކުނ     ފެތުނ ތެރިއެއ ކަނ  އަނ ގައިދޭ ލިޔުމެއ 
 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.  މެއ ގެ ކޮޕީދޫކޮށ ފައިވާ ރަސ މީލިޔު

6.    

   )ރ( ަބއިވެރިވުމުގެ ފީ:

ފިރިހެނ    އަދި  އަނ ހެނ   ކޮނ މެ  ގޮތުގައި  ފީއެއ ގެ  ަބއިވެރިވުމުގެ  މިމުާބރާތުގައި 
 ރ )އެއ  ހާސ  ރުފިޔާ( ދައ ކަނ  ޖެހޭނެއެވެ.1000.00ޓީމަކުނ ވެސ  

1.    

ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ކޮނ މެ ފެތުނ ތެރިއަކު ވާދަކުރާ ކޮނ މެ މި މުާބރާތުގެ އޯޕަނ   
 ރ )ފަނ ސާސ  ރުފިޔާ( ދައ ކަނ  ވާނެއެވެ.50.00އިވެނ ޓަކަށ  

2.    

ވާދަކުރާ  ޓީމުތަކުނ   ތެރެއިނ   ފެތުނ ތެރިނ ގެ  ވާދަކުރާ  މުާބރާތުގައި 
ކެޓަ އޯޕަނ   ފިޔަވައި  އިވެނ ޓ   ވާދަކުރާ  ޓީމުތަކުނ   ގަރީގެ ފެތުނ ތެރިނ ވެސ  

ރ )ފަނ ސާސ  50.00އިވެނ ޓެއ ގައި ވާދަކުރާނަމަ ވާދަކުރާ ކޮނ މެ އިވެނ ޓަކަށ   
 ރުފިޔާ( ދައ ކަނ  ވާނެއެވެ.

3.    

ޚާއ ސައެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ ފެތުނ ތެރިނ ގެ ކެޓަގަރީ ގައި ވާދަކުރާ ފެތުނ ތެރިނ  މި 
 . ގައި ަބޔާނ ކުރާ ފީ ދައ ކާކަށެއ  ނުޖެހޭނެއެވެ. 2މާއ ދާގެ 

4.    

މުާބރާތުގައި ފެތުނ ތެރިއަކު ަބއިވެރިވާ އިވެނ ޓެއ  ކެނ ސަލ ވެއ ޖެ ނަމަ، އެފައިސާ 
އެ   އިވެނ ޓަށ   ހުށަހެޅުމުނ   އެސޯސިއޭޝަނަށ   ލިޔުމުނ   އަނުބރާދިނުމަށ  
ފެތުނ ތެރިއެއ  ދެއ ކި ފައިސާ އަނުބރާ ލިޭބނެއެވެ. މިގޮތަށ  ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުނ ތައ  

މުާބރާތ    ހަމަވުމުގެ    5ނިމި  ަބލައިގަނެވޭނީ  ދުވަސ   މަސައ ކަތު  )ފަހެއ ( 
 ކުރީނ ނެވެ. އޭގެފަހުނ  ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުނ ތައ  ަބލައެއ  ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 
 
 
 

5.    
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   )ބ(  ހުށަހެޅުނ   މުފޯ

ާބރާތުގައި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމ ތަކުނ  ނުވަތަ އަމިއ ލަ ފެތުނ ތެރިނ ވެސ  މު
ފޯ މުާބރާތުގައި   މުަބއިވެރިވުމަށ   ކުރިނ   ހަމަވުމުގެ  ސުނ ގަޑި  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ 

 ަބއިވެރިވުމަށ  އެދި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށ  މިއެސޯސިއޭޝަނަށ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނެއެވެ. 

1.    

މާއި،  ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައ     ފޯމު
 ތައ  ބާތިލ ކުރެވޭނެއެވެ. މުތެދުނޫނ  މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޯ

2.    

ނަމުގައި  ޓީމެއ ގެ  ތެރެއިނ   ފެތުނ ތެރިނ ގެ  ވާދަކުރާ  ކެޓަގަރީގައި  އޯޕަނ  
 ޓީމުގެ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅާ ފޯމުަބއިވެރިވުމަށ  ހުށަހަޅާނީ  ވާދަކުރާނަމަ މުާބރާތުގައި  

އެސޯސިއޭޝަނަށ    ފޯމު  2ިމ  ،  މުއަދި އިނ ޑިވިޖުއަލ  ފޯ  މު ޓީމ  ފޯ  .އެކަނ ޏެވެ
 ކެނ ސަލ  ކުރެވޭނެއެވެ. މުއ ގެ ޓީމ  ކެޓަގަރީގެ ފޯތެރިއެލިިބފައިވާނަމަ، އެފެތުނ 

3.    

   )ޅ( )ާބރަ( އަހަރުނ  ދަށުގެ ކުދިނ ނަށ  މިމުާބރާތުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ. 12ޢުމުރުނ  

 

މުބާރާތުގެ   . 4 )ހ(  ވެ.ކަނޑައަޅާނީ ސ ވިމިނ ގ އެސޯސިއޭޝަނުނ ނެ މި މުާބރާތުގެ މެއިނ  ސ ޕޮނ ސަރ
ސ ޕޮނ ސަރ  

ކ ލަބ  އާއި  އަދި  
ގެ   ފެތުނ ތެރިނ  

 ސ ޕޮނ ސަރ 

ބޭނުނ ކުރެވޭނީ   އިޝ ތިހާރުކުރުމަށ   ސ ޕޮނ ސަރުނ   ހޯދާ  ފެތުނ ތެރިނ   ޓީމ ތަކާއި، 
 އެޓީމަކަށ  ލިޭބ ޓެނ ޓުގެ އެތެރެއާއި އެޓީމަކުނ  ބޭނުނ ކުރާ ހެދުމެވެ.

 )ށ( 

އެއ ވެސ    މިމުާބރާތުގެ  ނުވަތަ  ާބއ ވަނ  އެނޫނ ގޮތަކަށ   މުާބރާތ   ޙަރަކާތެއ ގައި 
ޭބނުނ ކޮށ ގެނ    ސ ޕޮނ ސަރ  ޓީމަކުނ   އެއ ވެސ   ސަރަޙައ ދުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ނުވާނެއެވެ. 

 )ނ( 

ފެތުނ ތެރިނ  ފަތާ  އަޅައިގެނ   ކެޕ   ފެތުނ ތެރިނ ގެތެރެއިނ   ފަތާ  ނަށ   މުާބރާތުގައި 
ވާދަކު މުާބރާތުގައި  ދޫކުރާނަމަ،  ކެޕ   އަޅަނ ވާނީ   ރާއިރުއެސޯސިއޭޝަނުނ  

 ކެޕެވެ. އެސޯސިއޭޝަނުނ  ދޫކުރާ 

 )ރ(

މެއިނ   މުާބރާތުގެ  މި  އަކީ  ސ ޕޮނ ސަރ  ފެތުނ ތެރިއެއ ގެ  ނުވަތަ  ކ ލަެބއ   އެއ ވެސ  
އެ ސ ޕޮ ކޮނ ޕެޓިޓަރއެއ  ނަމަ،  ޑައިރެކ ޓ   ހިމެނޭ  ސ ޕޮނ ސަރުގެ  މުާބރާތ   ނ ސަރެއ  

ޭބނުމެއ   ހަސަރަ އެއ ދުގައި  ފެތުނ ތެރިއަނުކުރެވޭނެއެވެ.  ނުވަތަ  ކ ލަެބއ   ހޯދާ    ކު 

 )ބ( 
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ކަށަވަރުކުރަނ   ނޫނ ކަނ   ނުވަތަ  ބޭނުނ ކުރެވޭނެކަނ   މުާބރާތުގައި  ސ ޕޮނ ސަރ 
)ހަތެއ ( ދުވަސ ކުރިނ  ލިޔުމުނ  އެސޯސިއޭޝަނަށ    7ބޭނުނ ނަމަ، މުާބރާތ  ފެށުމުގެ  

 ހުށަހަޅައި، އެކަނ  ކަށަވަރުކުރަނ  ވާނެއެވެ.

 

މުބާރާތުގެ   . 5 )ހ(  ޓީމ  ކެޓަގަރީގެ މެޑަލ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 
އިނާމ    މެޑަލ ، 
ޕޮއިނ ޓ    އަދި 

ދިނުމުގެ  
 އުޞޫލު 

  .1 ރިލޭ އިވެނ ޓ 

   )ހ(  ޕޮއިނ ޓު 30 ގޯލ ޑ  މެޑަލ : 

   )ށ(  ޕޮއިނ ޓު 20 ސިލ ވަރ މެޑަލ : 

   )ނ(  ޕޮއިނ ޓ  10 ބ ރޮނ ޒ  މެޑަލ :

    .2 އިނ ޑިވިޖުއަލ  އިވެނ ޓ 

     )ހ(  ޕޮއިނ ޓު 15 ގޯލ ޑ  މެޑަލ : 

     )ށ(  ޕޮއިނ ޓު 10 ސިލ ވަރ މެޑަލ : 

     )ނ(  ޕޮއިނ ޓ  05 ބ ރޮނ ޒ  މެޑަލ :

   )ށ(  އޯޕަނ  ކެޓަގަރީގެ މެޑަލ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

     .1 ޕޮއިނ ޓު 15 ގޯލ ޑ  މެޑަލ : 

     .2 ޕޮއިނ ޓު 10 ސިލ ވަރ މެޑަލ : 

     .3 ޕޮއިނ ޓ  05 ބ ރޮނ ޒ  މެޑަލ :

އޯޕަނ   އެފެތުނ ތެރިނ   ފެތިނަމަވެސ   ކެޓަގަރީގައި  އޯޕަނ   ފެތުނ ތެރިޔަކު  ޓީމެއ ގެ 
އޯޕަނ   ނަމަވެސ ،  ނުގުނޭނެއެވެ.  ޓީމަކަށ   ޕޮއިނ ޓ   ހޯދާ  ފަތައިގެނ   ކެޓަގަރީގައި 
ކެޓަގަރީގެ އެކި އެކި ގިނ ތިތަކުގެ ޚާއ ސަވަނަތަކަށ ، ޓީމ  ކެޓަގަރީތަކުގެ އިނ ޑިވިޖުއަލ  

 ހޯދައިފައިވާ ޕޮއިނ ޓ  ގުނޭނެއެވެ. ކުނ  އެފެތުނ ތެރިއައިވެނ ޓ ތަކު

   )ނ( 
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ކެޓަގަރީއެއ  ނ މެ  ކޮ   ތެރެއިނ )ޅ( ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ  . ގ1ެމިޤަވައިދުގެ  
 މެޑަލ  ދެވޭނެއެވެ.އިވެނ ޓުތަކަށ  ނ ސެއ  ވަކިނ ، ތިރީގައިވާ ގޮތަށ  އަދި ޖި

   )ރ(

    .1 ވަނައަށ  ގޯލ ޑ  މެޑަލ  1

    .2 ވަނައަށ  ސިލ ވަރ މެޑަލ  2

    .3 ވަނައަށ  ބ ރޮނ ޒ  މެޑަލ  3

މަތިނ  މެޑަލ  ދެވޭނީ އެ ރިލޭއެއ ގައި ފެތި   މެޑަލ  ސ ޓޭނ ޑ ރިލޭ އިވެނ ޓ ތަކުގައި  
)ހަތަރެއ ( ފެތުނ ތެރިނ ނަށ  އެކަނ ޏެވެ. ރިޒާވަރުނ ގެ ގޮތުގައި ފެތުނ ތެރިނ ގެ    4

މުާބރާތުގެ   ޙަވާލުކުރެވޭނީ  ނަނ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ފެތުނ ތެރިނ ނަށ  މެޑަލ  
އެފެތުނ ތެރިއަކު  ޑެސ ކުނ ނެވެ. މުާބރާތު  އަދި  މި  އެވާނ ވާނީ  މަދުވެގެނ   އ  ގެ 

 ފެތުނ ތެރިއަކަށެވެ. އިވެނ ޓުގައި ަބއިވެރިވެ އިވެނ ޓ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ

4.    

، . ގައި ަބޔާނ ކުރާ ޓީމ  ކެޓަގަރީގެ ޚާއ ސަ ވަނަތަކަށ 1. ގެ )ޅ( ގެ  1މިޤަވައިދުގެ  

 ދެޖިނ ސު ވަކިނ  ތިރީގައިވާ ގޮތަށ  އިނާމ  ދެވޭނެއެވެ. 
   ( ބ )

    .1 ރ )ާބރަހާސ  ރުފިޔާ( އަދި ވާދައިގެ ތަށި. 12000.00ޓީމަށ  ވަނަ  1

    .2 އަދި ޓ ރޮފީ / ޝީލ ޑ    ރުފިޔާ( ފަސ ސަތޭކަ  )އަށ ހާސ ރ8500.00ވަނަ ޓީމަށ     2

    .3 އަދި ޓ ރޮފީ / ޝީލ ޑ  ރ )ހަހާސ  ރުފިޔާ(6000.00ވަނަ ޓީމަށ   3

ގެ  1މިޤަވައިދުގެ   )ޅ(  ގެ  ކެޓަ.  2.  އޯޕަނ   ަބއިވެރިވާ ގަރީމުާބރާތުގެ  ތަކުގައި 
އެނ މެ މޮޅު ފެތުނ ތެރިޔާ ހޮވައި،   އަނ ހެނ  އަދި ފިރިހެނ  ވަކީނ  ފެތުނ ތެރީނ ގެ ތެރެއިނ   

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށ  އިނާމ  ދެވޭނެއެވެ.

   (ޅ)

    .1 ރ )ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި ތަށ1500.00ިވަނަ ފެތުނ ރިޔާއަށ   1

    .2 އަދި ޓ ރޮފީ / ޝީލ ޑ    ރ )އެއ ހާސ  ރުފިޔާ(1000.00ފެތުނ ތެރިޔާއަށ   ވަނަ    2

    .3 އަދި ޓ ރޮފީ / ޝީލ ޑ    ރ )ފަސ ސަތޭކަ ރުފިޔާ(500.00ވަނަ ފެތުނ ރެރިޔާއަށ     3

ޖިނ ސަކުނ    އެ  އެކެޓަގަރީއެއ ގައި  ހޮވާނީ  ޚާއ ސަވަނަތައ   ކެޓަގަރީގެ   3އޯޕަނ  
 ަބއިވެރިވެ، ފަތާފައިވާނަމައެވެ.ފެތުނ ތެރިނ   

   )ކ( 
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މިޤަވައިދުގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ހުރިހާ ރިޒަލ ޓ ، އިވެނ ޓ  ވަނަ އަދި ޚާއ ސަ ވަނަ އާއި  
 ޚިދުމަތ ކޮށ ދީފައިވާ ފަރާތ ތަކަށ  އެކަނ  ަބޔާނ ކޮށ  ސެޓ ފިކެޓ )ތައ ( ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

   ( އ)

މުާބރާތުގެ އޮފިޝަލުނ ނާއި ޓީމ ތަކުގެ ލީޑަރުނ /މެނޭޖަރުނ ނަށ   މިމުާބރާތ  ފެށުމުގެ ކުރިނ   
ތާރީޚާއި އޮނ ނަ  މިަބއ ދަލުވުނ   އޮނ ނާނެއެވެ.  ަބއ ދަލުވުނ   ޭބއ ވޭނެތަނަކާއި    ،ާބއ ވާ 

 ގަޑިއިރު ކުރިނ  އެނ ގޭނެއެވެ. 24މަދުވެގެނ   ،ވަގުތެއ 

މުބާރާތ    . 6 )ހ( 
 ހިނ ގުނ  

މިނޫނ ތަނެއ ގައި މުާބރާތ  ާބއ ވަނ     މިނ ގ ޕޫލުގައެވެ.ހުޅުމާލޭ ސ ވިމިމުާބރާތ  އޮނ ނާނީ  
 ޖެހިއ ޖެނަމައެކަނ  މިއެސޯސިއޭޝަނުނ  ކ ލަބ ތަކަށާ ފެތުނ ތެރިނ ނަށ  އަނ ގާނެއެވެ. 

   )ށ( 

މިމުާބރާތުގެ ރެފ ރީނ ނާއި އޮފިޝަލުނ ގެ ގޮތުގައި ތިޭބނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުނ  ކަނޑައަޅާ 
 ަބއެކެވެ.

   )ނ( 

ކަމު އަޞ ލެއ   ކުރުމުގައި  އޮފިޝިއޭޓ   އިވެނ ޓ ތައ   ބަލާނީ މިމުާބރާތުގެ  ގައި 
ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ.  ަބއިނަލ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިނ   "ފީނާ"  ޖަމ ޢިއ ޔާ  ފެތުމުގެ  އަގުވާމީ 

އުޞޫލުތަކަށ ވެސ   ގަވާޢިދުތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިއެސޯސިއޭޝަނުނ   މީގެއިތުރުނ  
މި ކުރާނެއެވެ.  އެކަމެއ  ރިޢާޔަތ   ދިމާވެއ ޖެނަމަ  ނެތ ކަމެއ   ޤަވާޢިދުތަކުގައި  ދެނ ނެވި 

 ނިނ މާނީ މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީނ ނެވެ. 

   )ރ(

   )ބ(  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތ .މެދު ފެތުނ ތެރިނ ގެ ލޭނ  ބަދަލުވުމުނ  ޑިސ ކޮލިފައިވުމާއި

ފެތުނ ތެރިނ    ފަތާ  އިވެނ ޓ ތަކުގައި  ލޭނ  މުާބރާތުގެ  ފަތަމުނ ދާ  އެފެތުނ ތެރިޔާ 
ހަށިގަނޑުނ   ނުވަތަ  ހަށިގަނޑު  މުޅި  ފެތުނ ތެރިޔާގެ  ލޭނަކަށ   އެހެނ   ފިޔަވައި 
ރޭސ ކުރިޔަށ ގެނ ދަނ   ފެތުނ ތެރިޔާއަށ   ލޭނުގެ  އޮތ   ޖެހިގެނ   ަބދަލުވެ  ަބއެއ  
ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ޑިސ ކޮލިފައި  ފެތުނ ތެރިޔާ  ލޭނ ަބދަލުވި  އުނދަގޫނުވާނަމަ 

  ؛ސ ނަމަވެ

1.    

ފެތުނ ތެރިޔާ އިވެނ ޓ  ސ ޓާޓ ކޮށ  ނިނ މަނ ވާނީ އަދި ޓާނ ކުރާނަމަ ޓާނ ކުރަނ ވާނީ  
ކުރުމުގަ  އެ ފެތުނ ތެރިޔަކު ފަތަނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭނ ގައެވެ. އިވެނ ޓ  ސ ޓާޓ  

ލޭނަކުނ   އާއި އިވެނ ޓ  ނިނ މުމުގައި އަދި ޓާނ  ކުރުމުގައިވެސ  ފެތުނ ތެރިޔާ އެހެނ   
އިވެނ ޓ  ނިނ މައި ނުވަތަ ޓާނިނ  ހަދައިފިނަމަ އެފެތުނ ތެރިޔަކު   ،އިވެނ ޓ  ފަށައި

 އެ އިވެނ ޓަކުނ  ޑިސ ކޮލިފައި ވާނެއެވެ.

2.    
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ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައ ޙަވެ ކަށަވަރުވުނ  އަދި ނަތީޖާ އާއި މެދު މައ ސަލަ  
 ހުށަހެޅުނ . 

   )ޅ(

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  މައ ސަލަ  ކަނ ތައ ތަކަށ   ދިމާވާ  އިވެނ ޓ ތަކުގައި  މިމުާބރާތުގެ 
ގަވައިދާއި  އެކުލަވާލައިފާއިވާ  ހިނ ގަނ   މުާބރަތ   ހުށަހެޅޭނީ  މައ ސަލަ  ނަމަވެސ  
އިވެނ ޓަކާއި  ޚިލާފަށ   ގަވާޢިދާއި  ފީނާގެ  ނުވަތަ  ކަމެއ   ނިނ މާފައިވާ  ޚިލާފަށ  

ގޮ ނިނ މާ  ރެފ ރީ  ނޫނ ކަމަށ   ގުޅޭގޮތުނ   އިނ ސާފުވެރިގޮތ   ކަނޑައެޅިގެނ   ތަކީ 
 ވާނަމައެވެ. މިގޮތުނ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ނެވެ.

1.    

ލަސ ވެގެނ    އިޢުލާނުކުރާތާ  ނަތީޖާ  ވަގުތީ  އިވެނ ޓުގެ  މިނިޓ ގެ   15މުާބރާތުގެ 
މައ ސަލައެއ    އިވެނ ޓާގުޅޭގޮތުނ   ހުށަހަޅަނ   ތެރޭގައި  އެމައ ސަލައެއ   އޮތ ނަމަ 

ތެރޭގައި އެ އިވެނ ޓާ ެބހޭގޮތުނ  އިވެނ ޓުގެ    ވަގުތުގެޞަތު އޮނ ނާނެއެވެ. މި  ފުރު
އިވެނ ޓ ގެ  ހުށަނާޅާނަމަ  މައ ސަލައެއ   އެއ ވެސ   ޓީމަކުނ   ނުވަތަ  ަބއިވެރިއަކު 

ކަ ނަތީޖާ  އިވެނ ޓ ގެ  ނަތީޖާއަކީ  ފުރަތަމަ  އިޢުލާނުކުރި  މުގައި ނަތީޖާކަމުގައި 
 ވާނެއެވެ.

2.    

ފެތުނ ތެރިނ ގެ މައ ސަލަ ހުށަހަޅަނ ވާނީ އެފެތުނ ތެރިއެއ ގެ ކޯޗެވެ. ކޯޗަކު ނެތި 
މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުނ ތެރިނ ، އެފެތުނ ތެރިނ ގެ އަމިއ ލަ ނަމުގައި މައ ސަލަހަ 

ަބއިވެރިވާ    ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނެތި  ފެތުނ ތެރިނ   18ކޯޗަކު  ދަށުގެ  ގެ  އަހަރުނ  
 މައ ސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެފެތުނ ތެރިއެއ ގެ ެބލެނިވެރިއެކެވެ.

3.    

ހުށަހަޅާނަމަ،   މައ ސަލައެއ   ރިލޭތަކުގެ  އަދި  އިނ ޑިވިޖުއަލ   ކެޓަގަރީގެ  ޓީމ  
އެމައ ސަލައެއ  ހުށަހަޅާނީ އެޓީމަކުނ ނެވެ. އަދި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމަކުނ  

ސޮއިކުރެ ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ނުވަތަ  މައ ސަލަ  މެނޭޖަރ  ޓީމ ގެ  ހަމައެކަނި  ވޭނީ 
 ކޯޗަށެވެ.

4.    

އިވެނ ޓެއ ގެ  އެ  ކުރާފަހުނ ވެސ   އިޢުލާނު  ނަތީޖާ  އިވެނ ޓެއ ގެ  މުާބރާތުގެ 
ފަރާތަކުނ   އެއ ވެސ   ކުރެވި  ފާހަގަ  ހުރިކަނ   މައ ސަލައެއ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށ  ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަނ  ަބލައި ނަތީޖާ  

 އަނ ގާނެއެވެ.ލަތެއ ގައިނަމަ އެކަނ  ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާ 

5.    

    .6 މެދުވެރިކޮށެވެ. މުހުށަހަޅަނ ވާނީ ޕ ރޮޓެސ ޓ  ފޯ މައ ސަލަ
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   )ކ(  ޖޫރީ އޮފ  އެޕީލ ސ  ކޮމިޓީ 

އާއި   ޕާފޯމަނ ސ   ފެތުނ ތެރިނ ގެ  ކުރިޔަށ ދާއިރު  ރޭސ ތައ   ފެތުމުގެ  މުާބރާތުގެ 
ހިނގަމުނ ދާގޮތ  ެބލުމަށާއި އިވެނ ޓ ތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި އޮފިޝިއޭޓިނ ގެ ކަނ ކަނ   

ގުޅިގެނ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައ  ަބލައި ޖަވާުބދިނުމުގައި ރެފ ރީއަށ  ލަފާދިނުމަށ ޓަކައި  
 ކުލަބ ތަކުނ  ޭބނުނ ވާނަމަ ޖުރީ އޮފ  އެޕީލ ސ  ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.

1.    

    .2 މެމ ަބރުނ ގެ މައ ޗަށެވެ. 3 މަދުވެގެނ  މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނ  ވާނީ

ހުށަހަޅާ   ކުލަުބތަކުނ   އެކުލަވާލާނީ  ކޮމިޓީ  ޖޫރީ  އެކުލަވާލާ  މިގޮތުނ  
ގޮތުގައި   .ނަނ ތަކުގެތެރެއިނ ނެވެ ކޯޗެއ ގެ  ޓީމެއ ގެ  ކުލަެބއ ގެ ނުވަތަ  އެއ ވެސ  

 ވެ.މަސައ ކަތ ކުރާ މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމ ަބރުނ ގެ ގޮތުގައި ނުތިޭބނެއެ 

3.    

ޖޫރީ އޮފ  އެޕީލ ސ  ކޮމިޓީއަކީ ފެތުމުގެ ރޭސ ތައ  ކުރިޔަށ ދާއިރު ރޭސ ތައ  ބަލަނ   
ަބއެކެވެ. ަބލަނ ނެތި،    ތިބެނ ޖެހޭނެ  ކުރިޔަށ ދާއިރު  ރޭސ ތައ   މުާބރާތުގެ 

މައ ސަލައެއ    މެނ ަބރެކޭުބނެ  ކޮމިޓީގެ  އެޕީލ ސ   އޮފ   ޖޫރީ  ތިމަނ ނައަކީ 
 ހުށަހެޅިޔަސ  އެކަނ  ަބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

4.    

އެޕީލ ސ    އޮފ   ހުށަހަ ޖޫރީ  ކ ލަބ ތަކުނ   ހިމެނުމަށ   ފީނާގެ  ކޮމިޓީގައި  ޅަނ ވާނީ 
އަހުލުވެރި،  ޤަވާއިދުތަކަށ  އެއ ވެސ     ަބއިވެރިނުވާ  ޙަމުާބރާތުގެ  ރަކާތެއ ގައި 
 މީހެއ ގެނަމެވެ.

5.    

   )އ(  މުާބރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއ މު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުނ 

މިމުާބރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުނ ދާ ޢާއ މު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި  
އިވެނ ޓ ތަކުނ   މުާބރާތުގެ  ފެތުނ ތެރިޔަކު  ހިނ ގާ  ޢަމަލެއ   ޚިލާފުވާފަދަ 
މުާބރާތުގެ   އިޚ ތިޔާރު  ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގެ  މުާބރާތުނ   ސަސ ޕެނ ޑ ކޮށ  ނުވަތަ 

މު މިގޮތުނ   ލިިބގެނ ވެއެވެ.  މިއެސޯސިއޭޝަނަށ   ފެށިގެނ  ރެފ ރީއަށާއި  ާބރާތ  
 ރެވޭނެއެވެ.ޢަމަލުކު މިޤަވައިދަށ ނިމެނ ދެނ ވެސ  

1.    

އެއ ވެސ  ފެތުނ ތެރިޔަކު މުާބރާތުގެ ރެފ ރީ އަދި އޮފިޝަލުނ ނާއި ހުތުރު ބަހުނ   
ހިނ ގިކަނ    އަމަލެއ   ޚިލާފ   އަދަާބއި  އޮފިޝަލަކާމެދު  މުޢާމަލާތުކޮށ  
މިނަށ ަބލައި މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ  ސާބިތުވެއ ޖެނަމަ އެޢަމަލެއ ގެ ޮބޑު ކުޑަ 

2.    
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ފެތުނ ތެރި އެކު  މަޝ ވަރާއާއި  ވަކޮމެޓީގެ  މުާބރާތުނ   ފުރިހަމަ  ޔާ  ކިކުރުމުގެ 
ާބރު  އިޚ ތިޔާރާ ލިިބގެނ ވެއެވެ. ނުވަތަ އެ ސެޝަނެއ   މުާބރާތުއި  ރެފ ރީއަށ   ގެ 

ަބއެއ  އިވެނ ޓަކުނ  ސަސ ޕެނ ޑ  ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހ ރިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށ  
 ލިިބގެނ ވެއެވެ. 

އަމާ އަމަނ   ސަރަޙައ ދުގެ  ހިގަމުނ ދާ  ގޮތަކަށ   މުާބރާތ   ގެއ ލިދާފަދަ  ނ ކަނ  
ފެތުނ ތެރިޔަކު ނުވަތަ ކ ލަެބއ ގެ އޮފިޝަލަކު ޢަމަލުކުރަމުނ ދާނަމަ އެފަރާތ ތަކާމެދު 
ގަވާޢިދުނ  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށ  ޢަމަލުތައ  ގެނ ނަ ފެތުނ ތެރިނ  ހިމެނޭ  

ސަސ ޕެނ ޑ ކޮށ    އިވެނ ޓ ތަކުނ   ަބއެއ   ފެތުނ ތެރިނ   ނުވަތަ  ނުވަތަ ކުލަެބއ  
ކޮމިޓީއަށ   އޮގަނައިޒިނ ގ  މުާބރާތުގެ  އިޚ ތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  މުާބރާތުނ  

 ލިިބގެނ ވެއެވެ. 

3.    

އޮފިޝަލަކުވިޔަސ   ކުލަެބއ ގެ  ނުވަތަ  ފެތުނ ތެރިޔަކު  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި 
މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ އަގުވެއ ޓޭފަދަ ގޮތަކަށ  މުާބރާތ  ހިނގަމުނ ދާ  

ޙައ ދުގައި އަޑުގަދަކޮށ  ޒުވުާބކޮށ  މާރާމާރީ ހިނ ގުނ ފަދަ ޢަމަލެއ  ހިނ ގާނަމަ  ސަރަ
މުާބރާތުނ    ނުވަތަ  ސަސ ޕެނ ޑ ކޮށ   އިވެނ ޓ ތަކުނ   ަބއެއ   އެފެތުނ ތެރިއަކު 

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީއަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ.

4.    

ފެތުނ ތެރިޔަކު އަނެއ  ފެތުނ ތެރިއެއ ގެ އަގުވެއ ޓޭފަދަ ގޮތަކަށ  ނުވަތަ  އެއ ވެސ   
ފެތުނ ތެރިއެއ ގެ އަުބރަށ  ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށ  ޢަމަލުކޮށ  ފާޅުގައި ދިމާކޮށ ހަދާނަމަ  
އެމައ ސަލަ ަބލައި އެފެތުނ ތެރިޔަކު މުާބރާތުނ ވަކިކޮށ  ނުވަތަ ަބއެއ  އިވެނ ޓ ތަކުނ   

ކުރުމުގެ  ކޮމިޓީއަށ  ސަސ ޕެނ ޑ   އޮގަނައިޒިނ ގ  މުާބރާތުގެ  އިޚ ތިޔާރު   
 ލިިބގެނ ވެއެވެ. 

5.    

ޓީމުގެ  އަނެއ   ޓީމަކުނ   އެއ ވެސ   ަބއިވެރިކުރާ  ފެތުނ ތެރިނ   މުާބރާތުގައި 
އަުބރަށ   ފެތުނ ތެރިއެއ ގެ  ނުވަތަ  ގޮތަކަށ   އަގުވެއ ޓޭފަދަ  ފެތުނ ތެރިއެއ ގެ 

 ދިމާކޮށ ހަދާނަމަ އެމައ ސަލަ ަބލައި އެޓީމެއ   ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށ  ޢަމަލުކޮށ  ފާޅުގައި
މުާބރާތުނ  ވަކިކޮށ  ނުވަތަ ަބއެއ  އިވެނ ޓ ތަކުނ  ސަސ ޕެނ ޑ  ކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާރު  

 މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީއަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. 
 
 

6.    
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   )ވ(  ހެދުނ  އެޅުނ 

ފެތުނ ތެރިނ    ފަތާ  ހެދުނ  މިމުާބރާތުގައި  ގޮތަކަށ   ތިރީގައިވާފަދަ  ތިބެނ ޖެހޭނީ 
 އަޅައިގެނ ނެވެ.

   

    .1 އަނ ހެނ  ފެތުނ ތެރިނ  

ސ ވިމިނ ސޫޓުލައިގެނ   ހުނ ނަ  ފެނ ނަގޮތަށ   ގައި  އަތ ކަނޑައި، 
 އިވެނ ޓަކަށ  ނޭރޭނެއެވެ. 

     )ހ( 

އިވެނ ޓަކަށ  ފައިވަޅާއި ހަމައިނ  ކަނޑާލާފައިހުނ ނަ ސ ވިމ  ސޫޓުލައިގެނ   
 ނޭރޭނެއެވެ.

     )ށ( 

މާޮބޑަށ  ތުނިފޮތިނ  ފަހާއި މޫދަށ އެރި ތެމެމުނ  ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި 
އެފަދަ  ނުވަތަ  ސޫޓ   ސ ވިމ   ފަހާފައިވާ  ފޮތިނ   ތުނި  ކުލަކުލައިގެ 

 ހެދުމެއ ލައިގެނ  ފަތައިގެނ  ނުވާނެއެވެ.

     )ނ( 

އެނޫނ ގޮތަކަށ  ކަރާއި ޯބ ނިވާކޮށ ގެނ  އަނ ހެނ   ުބރުގާ އަޅައިގެނ  ނުވަތަ  
 ފެތުނ ތެރިނަށ  ފެތިދާނެއެވެ. 

     )ނ( 

    .2 ފިރިހެނ  ފެތުނ ތެރިނ  

ޓ ރަނ ކ   ހުނ ނަ  ސައިޒަށ   ޖަނގިޔަލުގެ  އަދި  ސިފަ  ގެ  "ޖަނގިޔާ" 
 ލައިގެނ  މުާބރާތުގެ އިވެނ ޓ ތަކަށ  ނޭރޭނެއެވެ.

     )ހ( 

ތެމުމުނ  ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައ  ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިނ   މޫދަށ  އެރި ގައި  
ޓައިޓ ލައިގެނ ،   ފޮތީގެ  އަލިކުލަކުލައިގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފަހާފައިހުރި 

 އެތެރެއިނ  ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސ  ނުފެތޭނެއެވެ. 
 

     )ށ( 

ހަމަޖައ ސަނ   އިނ ތިޒާމު  ދިނުމުގެ  އެހީ  ފުރަތަމަ  ވަގުތު  ކުރިޔަށ ދާ  މުާބރާތ  
ސިއޭޝަނުނ  މަސައ ކަތ  ކުރިނަމަވެސ  މުާބރާތ  ހިނގަމުނ ދާ ވަގުތު ޓީމުތަކުނ ވެސ   އެސޯ

 ފުރަތަމަ އެހީގެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖައ ސާފައި ަބހައ ޓަނ  ވާނެއެވެ. 
 

އެހެނިހެނ    . 7 )ހ( 
 ކަނ ކަނ  
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   )ށ(  މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނ ވަނީ އަނ ނިވި ގޮތަށެވެ.

    .1 އިވެނ ޓ  މެނޭޖަރު 

    .2 މުާބރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު 

    .3 ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރު

    .4 މުާބރާތުގެ ރެފ ރީ ނުވަތަ އެސިސ ޓަނ ޓ  ރެފ ރީ

މިމުާބރާތުގެ   ނިނ މާނީ  އެކަމެއ   ދިމާވެއ ޖެނަމަ  ނެތ ކަމެއ   ަބޔާނ ވެފައި  މިގަވާޢިދުގައި 
ކޮމިޓީނ ނެވެ. އޮގަނައިޒިނ ގ ކޮމިޓީއިނ  ޭބނުނ ނަމަ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮގަނައިޒިނ ގ  

 ހިނ ގާ ކޮމިޓީއިނ  އެމައ ސަލައެއ  ަބލައި، ނިނ މުމަށ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   )ނ( 

މަށ  ތަކާއި، ކަނ ކަޖެހޭ ޤަވާއިދުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ހުޅުމާލޭ ސ ވިމިނ ގ ޕޫލ  ބޭނުނ ކުރު
ގެ  ތަކުކ ލަބ ބެލެނިވެރިނ  އަދި ކ ލަބ ތަކުނ ނާއި    ނ ނާއި އޮފިޝަލުނ ނާއިހާ ފެތުނ ތެރިހުރި

 މަތ ތެރިކޮށ  ހިތ ނަވާނެއެވެ. އޮފިޝަލުނ  ހުރު

   )ރ(

ޤަވައިދުގައި ުބނާ ކަނ ކަނ  މާނަކުރުމުގެ ޤަވައިދަށ  އުނިއިތުރު ގެނެއުމުގެ ާބރާރި،  މި  
ލިިބގެނ ވަނީ   އެގ ޒެކެޓިވ   ާބރު  މޯލ ޑިވ ސ ގެ  އޮފ   އެސޯސިއޭޝަނ   ސ ވިމިނ ގ 

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

   ( ބ )

        

  
 

  


