
` 
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs  

SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 

 

Ref: Trial Rules – 29-11-2021 Final 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives | reg no.: 141-NSA/CERT/2017/7 1/20 

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

 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވާއިދު 

އި، ޤައުމީ ޓީމަށް  މި ޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށާ )ހ(  . 1 ތަޢާރަފް  
އަދި،   ހޮވުމަށް  ޭބރުގެ ފެތުންތެރިން  ރާއްޖެއިން  ތަމްސީލުކުރަން  ދިވެހިރާއްޖެ 

ފެތުންތެރިން   ފޮނުވާނެ  މުާބރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ާބއްވާ  ރާއްޖޭގައި  މުާބރާތްތަކަށާއި 
ާބއްވާ   ކަނޑައެޅުމަށް   އިން  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ސްވިމިންގ 

 މަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެވެ.  ޓްރައިލްތަކުގައި ޢަ

    

ކޮމިޓީން   )ހ(  . 2 ދުގެ ބާރު  އި ޤަވަ  ހިންގާ  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ސްވިމިންގ  މިޤަވާޢިދަކީ 
 ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

މިޤަވާޢިދަށް ަބދަލު ގެނައުމުގެ ާބރު ލިިބގެންވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް   )ށ(   
 މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ. 

ހުރެ   )ނ(    ސަަބަބކާއި  ނުވަތަ   ޤަވައިދުގެމިއެއްވެސް  ނުކުރާނަމަ  ޢަމަލު  މާއްދާއަކަށް 
އެމަޢުލޫމާތު   ކުރާއިރު،  އިޢުލާނު  ޓްރަޔަލް  ތަފާތުނަމަ،  ޢަމަލުކުރާގޮތް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

    

ޓްރަޔަލްގެ ޢާއްމު  
 މަޢުލޫމާތު  

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަހަރުތެރޭގައި ާބއްވާނީ އަންނަނިވި   )ހ(  . 3
   ޓްރަޔަލް ތަކެވެ.

ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑުތަކަށާއި ފެތުމުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން   .1    
މަހު ާބއްވާ     މަހުން، )އޭޕްރީލް، އޮގަސްޓް، އަދި ޑިސެމްަބރ(  4މަހުން    4

މިމާއްދާގައި  އޮންނާނީ  މިޓްރަޔަލް  ޓްރަޔަލް.  ރޭންކިންގ  ޤައުމީ  ފެތުމުގެ 
މަސްމަ ހަފުތާގައެވެ.  ހުގެ  ަބޔާންކުރާ  އޮންނާނީ  ފަހު  ޓްރަޔަލް 

 އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުގައެވެ.   
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އިނީޝިއަލް  .2    ނެގޭ  ހޮވުމަށް  ފެތުންތެރިން  ތަމްޞީލުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެ 
ާބއްވާނެ  މިޓްރަޔަލް  ޓްރަޔަލް.  ޓީމުގެ  ފައިނަލް  ސްކޮޑާއި  ޕްރީ  ނުވަތަ 

 އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ. ތާރީޚްތައް 

ގެ   )ށ(    )ހ(  ނަންަބރާ    .1މިމާއްދާގެ  ނަންަބރުގައިުބނާ    .2ވަނަ  ޓްރަޔަލް   2ވަނަ 
ޓްރަޔަލް އެކުގައި ޭބއްވޭނެއެވެ. އެހެނަސް މިގޮތަށް    2އެކުގައި ާބއްވަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި  

  30ޓްރަޔަލް އެކުގައި ާބއްވާނަމަ އެކަން ޓްރަޔަލް ާބއްވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން    2
 ވެ. ދުވަސްކުރިން ފެތުންތެރިންނަށާ ެބލެނިވެރިންނަށް އަންގަންވާނެއެ

މީލާދީ އައު އަހަރެއް ފެށޭއިރު، ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑެއްގައި ހުންނަ ފެތުންތެރިއަކު   )ނ(   
ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްތަކުގައި ަބއިވެރިވެ މިޤަވައިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  

،  ނުހޯދޭނަމަ  ކޮލިފިކޭޝަން ޕޮއިންޓް  ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގައި ދެމިހުރުމަށް ޭބނުންވާ
 އެފެތުންތެރިއަކު ޤައުމީ ސްކޮޑުތަކުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮންމެ   (ރ)   ާބއްވާ  ަބއިވެރިވެވޭނީ   އެއްގައިވެސް ޓްރަޔަލްއެސޯސިއޭޝަނުން 
 އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އެކަމަށް އެދުމުންނެވެ. 

ާބއްވާ  އަހަރުތެރޭގައި   ( ބ )   އެސޯސިއޭޝަނުން  ރޭންކިންގ   ،މުާބރާތަކާއިސްވިމިންގ 
ވިދިގެން އަންނަ   ޓްރަޔަލްސް އާއި ފުށު އަރާނަމަ، ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް އޮންނާނީ

 )ދޭއް( ހަފުތާ ތެރޭގައެވެ. 2އެންމެ ފުރަތަމަ 

އެއްވެސް ސަަބަބކާއި ހުރެ ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގައި ުބނާ ޓްރަޔަލްއެއް  (ޅ)  
 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން  ،އްޖެނަމަ ނުވަތަ ޭބއްވޭ ގޮތް ނުވެ

ޓްރަޔަލްތައް  ( ކ)    ާބއްވާ  އިން  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ސްވިމިންގ 
އުޞޫލުތަކާއި  ޤަވާޢިދާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެސޯސިއޭޝަނުން  ހިންގަމުންދާނީ 

ލަތްތައް ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް، އެސޯސިއޭޝަނަށް އޭރަކު ލިބެންހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ ވަސީ
 ޭބނުންކޮށްގެނެވެ. 

ބަލާނީ   ( އ)   ސްޓްރޯކްތައް  އޮފިޝިއޭޓްކުރުމުގައި  އިވެންޓެއްވެސް  ކޮންމެ  ޓްރަޔަލްތަކުގެ 
ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން އެސްޓްރޯކްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
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ފެތުންތެރިއަކު ފަތާ އިވެންޓުން ޑިސްކޮލިފައި   ޓެކްނިކަލް ޤަވައިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
 އިވެންޓަކަށް ލިެބންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ނުލިޭބނެއެވެ. ވެއްޖެނަމަ، އެ

ޤަވާއިދުތަކާއި   ފީނާގެ  ޓްރަޔަލްތަކުގައި ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޭބނީ ( ވ)  
ދެވިފައިވާ  އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު  އެސޯސިއޭޝަނުން   އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކެއްކަން 

އޮފިޝަ  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ަބޔަކު  ރެފްރީންނާއި  ތިޭބނެ  ގޮތުގައި  ލުންގެ 
 ކަނޑައަޅައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދޭނީ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސީ )ވާޑާ( ގެ  ( މ)  
ނުވަތަ  ޑްރަގެއް  އެންހޭންސިން  ޕާފޯމަންސް  އެއްވެސް  ޭބރުން  މިންގަނޑުތަކުގެ 
ރިއާޔަތްކުރަން  މިންގަނޑަށް  ވާޑާގެ  މަނާކަމަކަށްވާތީ،  ޭބނުކުރުމަކީ  ޓެކްނިކެއް 

 ޭބނުންނަމަ އެފުރުޞަތު ޭބނުންކުރުމަށް މިޤަވައިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

    

ޓްރަޔަލްތަކާއި  
ޓްރެއިނިންގ  

 ލޮކޭޝަން 

 ޭބއްވުމަށް   ޤައުމު ތަކެއްގައިޓްރަޔަލްއެއް ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ޭބރު ޤައުމެއް ނުވަތަ  އެއް )ހ(  . 4
ސްވިމިންގ  ކަނޑައަޅާނީ  މިކަން  ނާޅައެވެ.  ހުރަހެއް  މިޤަވައިދު 

  އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

ާބއްވާ )ށ(   އިންތިޒާމްކޮށްގެން  އެސޯސިއޭޝަނުން    ތަކުގައި ޓްރަޔަލް  ސްވިމިންގ 
ވިމިންގ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތަށް ސްފެތުންތެރިންނަށް ަބއިވެރިވެވޭނީ  

ކަނޑައަޅާ   ާބއެސޯސިއޭޝަނުން  ލޮކޭޝަނެއްގައި  އެއް   އްވާކޮންމެވެސް 
 ޓްރަޔަލްއެއްގައެވެ.

ވީޑިއޯ އެ    ތަކުގެޓްރަޔަލްއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަމިއްލަ ރަސްމީ އޮފިޝަލުން ނެތި ފަތާ   ( ނ)  
ކުލަުބގެފަރާތުން   ނުވަތަ  ކޯޗު  ކުރިއަށްގެންދާ  ފަރިތަކުރުންތައް  ފެތުންތެރިއެއްގެ 
ބޭނުންވެއްޖެ  އެސޯސިއޭޝަނުން  އަދި،  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  އެސޯސިއޭޝަނަށް 

އޮްބޒާވަރެއް   ބޭނުންވާ  އެސޯސިއޭޝަނުން  ފުރުޞަތު ހިނދެއްގައި،  ަބހައްޓަން 
 ދޭންވާނެއެވެ. 
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ޓްރަޔަލްގައި  
 ބައިވެރިވުން 

ވެވޭނީ،  ރޭންކިންގ   )ހ(  . 5 ަބއިވެރި  ޝަރުތު  އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ  ޓްރަޔަލްގައި 
 ހަމަވާ ފެތުންތެރިންނަށެވެ. 

މިޤަވާޢިދުގެ   )ށ(    ަބއިވެރިވެވޭނީ  ޓްރަޔަލްގައި  ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް  ވަނަ    .13ކޮންމެ 
ޓައިމިންގހުރި  އެންޓްރީ  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓް  އެންޓްރީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މާއްދާގައި 

 އިވެންޓުތަކުގައި އެކަންޏެވެ.

ފެތުންތެރިއަ  އްގައިޓްރަޔަލެ ( ނ)   ނުހޮވިއްޖެނަމަ،  ކުވާދަކުރާ  ސްކޮޑަކަށް    އެއްވެސް 
އެފެތުންތެރިއަކަށް ދެން އިތުރު ޓްރަޔަލްގައި ވާދަކުރެވޭނީ މެދުތެރެއަށް އެއް ޓަރަޔަލް 

 ދޫކޮށްފައެވެ.

 އް( އިވެންޓުގައެވެ.ތެ)ހަ   7ޓްރަޔަލްގައި ފެތުންތެރިއަކަށް ގިނަވެގެން ަބއިވެރިވެވޭނީ   (ރ)  

 ފެތުންތެރިއަކަށް އެއްޓްރަޔަލްއެއްގައި އިވެންޓުތައް ރިޕީޓެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް   ( ބ )  

ފެތުމުގެ ޓްރަޔަލްއެއްގައި    ފެތުންތެރިން ހޮވަން ާބއްވާދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރުމަށް   (ޅ)  
ފެތުންތެރިއަކަށް ަބއިވެރިނުވެ ޤައުމީ ޓީމު އަދި ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑުގެ  

މުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ށް ލިޔުއެސޯސިއޭޝަނަޙާލަތު ަބޔާންކޮށް    ދޫކޮށްލެވޭނީ
އެނޫންގޮތަކަށް އެފަދަ ޓްރަޔަލް ނުފަތައި ތިޭބ   .ދިނުމުންނެވެހުއްދަ    ކޮމިޓީން ަބލައި،

ވަކިކުރުމުގެ  ފެތުންތެ ސްކޮޑުން  އަދި  ޓީމުން  ޤައުމީ  ލިޔުމުން  ރިން  ނުވަތަ 
ފުރުޞަތު ނަސޭހަތްތެރިވު ވާދަކުރުމުގެ  ޓްރަޔަލްގައި  އަންނަ  ޖެހިގެން  ނުވަތަ  ން 

 އިޚްތިޔާރު އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ނުދިނުމުގެ

ޙާލަތްތަކުގައި އެފެތުންތެރިޔާއަށް މިމާއްދާގެ )ކ( މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީ ފަދަ ކުއްލި   ( ކ)  
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު ނާޅައި ދޫކޮށްލެވޭނީ ސަޕޯރޓިންގ ލިޔުންތަކާއިއެކު، 

 އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ހާޒިރުވާންވާނީ،  ( އ)   ޓްރަޔަލްތަކަށް  ފެތުންތެރިން  ހިމެނިފައިވާ  ސްކޮޑްތަކުގައި  ޤައުމީ 
 ޝަނުން ދޫކޮށްފައިވަ ޖާޒީ ނުވަތަ ކިޓްގައެވެ.އެސޯސިއޭ
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  ފެތުންތެރިންގެ 
 ތައް ޝަރުޠު

ަބއިވެރިވާ   )ހ(  . 6 ޝަރުޠުތައް   ފެތުންތެރިންގެޓްރަޔަލްގައި  އަންނަނިވި  ކިަބއިގައި 
 ވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަވާން

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން. .1  

 ހުރިމީހެއްކަމުގައި ނުވުން.ޝަރުއީ ބަންދެއްގައި  .2   

ހާޟިރުވެވޭނެ  .3    ޤަވާޢިދުން  ފަރިތަކުރުންތަކަށް  ތަމްރީންތަކަށާއި  ފެތުމުގެ 
 މީހަކަށްވުން. 

ފެތޭ  .4    މިންގަނޑުތަކަށް  ޓައިމިންގ  ކޮލިފައި  ކަނޑައަޅާ  އެސޯސިއޭޝަނުން 
 މީހަކަށްވުން. 

ެބހޭ   .5    ކުޅިވަރާއި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުވަތަ 
 ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ސަަބުބން   .7    ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ  ހެދި، ހާޒިރީއަށް  ސަަބަބކާއި  އެހެން  ނުވަތަ 
ތެރޭގައި    6ފާއިތުވި   ވަކިކޮށްފައިވާ މަސްދުވަހުގެ  ސްކޮޑުން  ޤައުމީ 

 ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން. 

ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަކީ ފެތުމުގެ    ޤައުމީ .8    ފީނާގެ   4ސްކޮޑަށް  ސްޓްރޯކް 
އެއްގޮތަށް ކޮމްޕެޓިޓިވް   ޤަވައިދުތަކާއި  އަދި  މެކޭނިކްސް  ސްޓްރޯކް 

 ފަތަން އެނގޭ ފެތުންތެރިއަކަށްވުން. އާއި އެކު ޓެކްޓިކްސް

ސްޓްރޯކް މެކޭނިކްސް   ސްޓްރޯކް ފީނާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް  4ތުމުގެ  ފެ .9   
ޓެކްޓިކްސް ކޮމްޕެޓިޓިވް  އެކު  އަދި  އެނގޭއާއި  ރެފްރީއާއި    ކަންފަތަން 

އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ. އަދި އެމާއްދާގައި ުބނާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ  
 ދެވޭނެ.ފެތުންތެރިންނަށް ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑުން ފުރުޞަތެއް ނު

ފެތުންތެރިންނަށް   .10    ވާދަކުރާ  ސްކޮޑަށް  އަހަރު   )ތޭރަ(  13ސީނިއަރ 
 ފުރިފައިވުން.
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  18)ާބރަ( އަހަރު ފުރި    12ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަކީ   .11   
 ( އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ވުން. އަށާރަ)

ތަމްސީލުކުރަން  މުާބރާތެއްގައި   .12    ާބއްވާ ރާއްޖެ  ހޮވަން  ފެތުންތެރިން 
ފެތުމުގެ   ނުވަތަ  ޓީމު  ޤައުމީ  ފެތުމުގެ  ފެތުންތެރިންނަކީ  ޓްރަޔަލްއެއްނަމަ 

ފެތުންތެރިއަކަށްވުން. ނަމަވެސް، ޖޫނިއަރ ލެވެލްއަށް   ސީނިއަރ ސްކޮޑުގެ 
ފޮނުވަ ޓީމު  ޖޫނިއަރ  މުާބރާތްތަކާއި  ކުރެވިފައިވާ  ން  ޚާއްސަ 

ތަމްޞީލުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  މުާބރާތްތަކަށް  ނިންމާ  އެސޯސިއޭޝަނުން 
ސްކޮޑްގެ   ޖޫނިއަރ  ޤައުމީ  ހަމަވާ  ޝަރުތު  ހޮވާނަމަ،  ފެތުންތެރިން 

 ފެތުންތެރިންނަށް ަބއިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

ހެދުން އެޅުމުގެ  
 މިންގަނޑު  

ލަ އަލިކުލަ ކުލައިގެ ތުނިފޮތިން  މާޮބޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހައި، ތެމުމުން ގައި އެނގޭކަހަ )ހ(  . 7
ފަހާފައިވާ ސްވިމިންގ ސޫޓް، ޓައިޓް ނުވަތަ އެފަދަ ފޭރާމެއްލައިގެން އިވެންޓަކަށް  

 ނޭރޭނެއެވެ.

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

 ނޭރޭނެއެވެ.

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

ުބރުގާ   (ރ)   ނުވަތަ  ނިވާކޮށްގެން  ކަރު  ޮބލާއި  އިވެންޓަށް  އަންހެންކުދިން  އަޅައިގެން 
 އެރިދާނެއެވެ.

    

ލޭން ބަދަލުވުމާ  
 ފައުލް ސްޓާޓިންގ  

އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ފަތާފެތުންތެރިއަކު އެފެތުންތެރިޔާ ފަތަމުންދާ ލޭން ފިޔަވައި   )ހ(  . 8
އެހެން ލޭނަކަށް ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅިހަށިގަނޑު ަބދަލުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ 

ރިޔާއަށް އުނދަގޫވިޔަސް އަދިނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެންއޮތް ލޭން ހުސްކޮށް  ފެތުންތެ
 އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފެތުންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.  
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ޓާންކުރަންވާނީ   )ށ(    އަދިޓާންކުރާނަމަ  ނިންމަންވާނީ  އިވެންޓްސްޓާޓްކޮށް  ފެތުންތެރިޔާ 
އިވެންޓު  ސްޓާޓްކުރުމުގައާއި  ލޭންގައެވެ.  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފަތަން  އެފެތުންތެރިޔަކު 
އެހެންލޭނަކުން   ފެތުންތެރިޔާ  ޓާންކުރުމުގައިވެސް  އަދި  ނިންމުމުގައި  އިވެންޓް 

އިވެންޓްނި އެފެތުންތެރިޔަކު  އިވެންޓްފަށައި،  ހަދައިފިނަމަ  ޓާނިން  ނުވަތަ  ންމައި 
 އެއިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. 

    

އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށް، އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ާބއްވާ   )ހ(  . 9 ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ  
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޓްރަޔަލް    1ޓްރަޔަލްތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ، އެޓްރަޔަލް ޖަހައި ނިމި  

 ފެތި ފެތުންތެރިންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

ހުރިހާ   )ށ(    ޖަހަންޖެހޭ  ޓްރަޔަލް  ނަންތައް  ފެތުންތެރިންގެ  ހޮވުނު  އަކުން  އެޓްރަޔަލް 
ލަސްވެގެން   ޖަހާތާ  ދުވަސް  7ލޮކޭޝަނެއްގައި  އިޢުލާނު   )ހަތެއް(  ތެރޭގައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

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

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ    48  ނަތީޖާ ޢިއުލާނުކުރުމުން މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، )ރ(  
މި   އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފެތުންތެރިއަކަށް އޮންނާނެއެވެ.  ތެރޭގައި

 ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އެސޯށިއޭޝަނަށް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

    

ޓްރަޔަލްގެ ޤަވާޢިދާ  
ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ  

 ޚިލާފުވުން  

 ނުވަތަ އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރުބަހުން  އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކު ޓްރަޔަލްގެ ރެފްރީން )ހ(  . 10
މުޢާމަލާތްކޮށް އޮފިޝަލަކާއިމެދު އަދަާބ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ސާިބތިވެއްޖެނަމަ 
އެޢަމަލެއްގެ ޮބޑު ކުޑަމިނަށްަބލައި، ފެތުންތެރިޔާ ޓްރަޔަލްއިން ވަކިކުރުމުގެ ނުވަތަ 

އިޚް ފުރިހަމަ  ކުރުމުގެ  ސަސްޕެންޑް  އިވެންޓްތަކުން  ރެފްރީއަށް ަބއެއް  ތިޔާރު 
 ލިިބގެންވެއެވެ. 
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އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު ޓްރަޔަލް ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަމަން އަމާންކަން  )ށ(   
ނުވަތަ  މުއައްޒަފެއް  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ޢަމަލުކޮށް،  ގޮތަކަށް  ގެއްލިގެންދާފަދަ 

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

 އިޚްތިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

އަ )ނ(    ފެތުންތެރިޔަކު  ފެތުންތެރިއެއްގެ  އެއްވެސް  ކޯޗެއްގެ  ނެއް  އަުބރަށް  ނުވަތަ 
އެފެތުންތެރިޔަކު  އެމައްސަލައެއްަބލައި  ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،  ގޮތަކަށް  ހުތުރުވާފަދަ 
ސަސްޕެންޑްކޮށް ޓްރަޔަލްއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ޓްރަޔަލް ޖަހައި ނިމުން ކަމުގައި ަބލާނީ، އެޓްރަޔަލްއެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު   )ރ(  
ގަޑިއިރު    48ކުރުމަށްފަހު،   އަށެއް(  މުއްދަތުގެ  )ސާޅީސް  މި  ފާއިތުވުމުންނެވެ. 

ތެރޭގައި މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށާއި، ޓްރަޔަލް ޤަވައިދުގެ އެންމެހައި 
 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާކަންކަމަށް 

ކަރަންޓީނު ވުމާއި،  
ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން  

 ބައިވެރިނުވުން 

ާބއްވާ ތާރީޚުގައި ފެތުންތެރިއަކު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ   )ހ(  . 11 ޓްރަޔަލް 
މައަށް  ފަދަ ހާލަތެއްގައި، ހެލްތު ކަރަންޓީނެއްގައި ހުރިނަމަ، ނުވަތަ އެތާރީޚާއި ހަ

ދުވަސް ފާއިތު ވެފައި ނެތްނަމަ، އަދި އެ ޓްރަޔަލް    14ހެލްތު ކަރަންޓީނު ނިންމައި،  
 ؛ގައި ަބއިވެރި ނުވުމުގެ ސަަބުބން

 ؛ޓީމް ގެ ސްލޮޓް ގެއްލޭނަމަ، ނުވަތަ .1   

 ؛ސްކޮޑްގެ ޖާގަ ގެއްލޭނަމަ، ނުވަތަ .2   

ތަމްޞީލުކުރުމަށް   .3    ާބއްވާ ދިވެހިރާއްޖެ  ހޮވުމަށް  ފެތުންތެރިން 
 ؛ޓްރަޔަލްއެއްނަމަ

 އެ ފެތުންތެރިއަކަށް ވަކީން ޓްރަޔަލް ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.    
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ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރުމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ާބއްވާ ޓްރަޔަލްއެއް ނަމަ މި  )ށ(   
ފައިނަލް   ދެވޭނީ،  ގޮތަކަށެވެ.  ފުރުޞަތު  ނުދާނެ  ފަހަނައަޅައި  ވަގުތު  އެންޓްރީ 

ދާފަދަގޮތަކަށް  ފަހަނައަޅާ  ވަގުތު  އެންޓްރީ  ފައިނަލް  ހެދި  ސަަބަބކާއި  އެއްވެސް 
 ޓްރަޔަލް ޖެހުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދެވެން ނޯންނާނެއެވެ. 

    

ރޭންކިންގ  
ޓްރަޔަލްސްގައި  

ފަތަންޖެހޭ  
އިވެންޓްތަކާއި  

 ތަރުތީބު 

ދީފައިވާ ކޮލިފައިން ޓައިމަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ހުރިހާ ފެތުންތެރިންވެސް   )ހ(  . 12
 އިވެންޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

 އިވެންޓު ލިސްޓު އަދި ތަރުތީބު  )ށ(  

 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 .1  
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 .2  

 ެބކްސްޓްރޯކްމީޓަރ  50 .3   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 .4   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  50 .5   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 50 .6   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 100 .7   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 100 .8   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  100 .9   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 100 .10   
 އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭމީޓަރު   100 .11   
 މީޓަރ ެބކްސްޓްރޯކް 200 .12   
 މީޓަރ ްބރެސްޓްސްޓްރޯކް 200 .13   
 މީޓަރ ަބޓަރފްލައި  200 .14   
 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 200 .15   
 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 400 .16   
 ތަރުތީުބންނެވެ. އިވެންޓުތައް ކުރިއަށްދާނީ މަތީގައިވާ  ( ނ)  
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ފީނާ ޤަވާއިދުގައި މުާބރާތްތަކުގައި ހީޓަށް ފެތުންތެރިން އެތުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ   (ރ)  
ފުރުޞަތު  ވާދަކުރުމުގެ  އެއްކޮށް  ފެތުންތެރިންނަށް  ވާދަވެރި  ތަފާތުކޮށް،  ގޮތާ 

ނުޖަހާކަމަށްޓަކައި، އިވެންޓްތަކަށް  ދިނުމަށްޓަކައި އަދި، ފައިނަލް އިވެންޓު ވަކިން  
ފެތުންތެރިން އަތުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމަށް ަބލައިގެން އެންމެ އަވަސް ޓައިމިންގ ހުރި  
ފެތުންތެރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހީޓަށް އަދި، ދެންތިިބ ފެތުންތެރިން ޖެހިގެން އޮތް  

 ހީޓުގައި އަތުރާ އުސޫލުންނެވެ. 

ފެތުންތެރިއަކުވެސް   ( ބ )   ޓައިމް ކު  އެފެތުންތެރިއަކޮންމެ  އެންޓްރީ  އިވެންޓެއްގެ  ފަތާ 
ަބއިވެރިއެއް   އިވެންޓެގައި  ޓްރަޔަލްގެ  ނުދީ،  ޓައިމް  އެންޓްރީ  ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

  ނުވެވޭނެއެވެ.

މިޤަވާއިދުގެ  ގޮތުންދޭ  މި (ޅ)   ވާންވާނީ،  ޓައިމް  މާއްދާގައި   . 13އެންޓްރީ  ވަނަ 
ޕޮއިންޓް އާއި އެއްވަރަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންޓްރީ  

 ޓައިމިންގ އަކަށެވެ. 

    
ޓްރަޔަލްގެ  

އިވެންޓްތަކުގެ  
 އެންޓްރީ ޕޮއިންޓް 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ. 350 އިވެންޓްތަކުގެ އެންޓްރީ ޕޮއިންޓަކީ )ހ(  . 13

ސްވިމިންގ  ( ށ)  އަހަރު  ހިނގަމުންދާ  އަހަރާއި،  ވޭތުވެދިޔަ  ވާންވާނީ  ޓައިމް  އެންޓްރީ 
ޓްރަޔަލްއެއްގައި  ނުވަތަ  މުާބރާތެއް  ޭބއްވި  އިންތިޒާމްކޮށްގެން  އެސޯސިއޭޝަނުން 

މުާބރާތެއް،   ާބއްވާ  ފެންވަރުގައި  ސަރަހައްދީ  ފީނާގެ  ނޫންނަމަ  ނުވަތަ 
ާބއްވާ މުާބރާތެއްގަ ފަތާފައިވާ ޓައިމިންގ   އަކުއި އެފެތުންތެރިއެންޑޯސްމަންޓާއިއެކު 

 އަކަށެވެ.

ބުނާފަދަ މުާބރާތެއް، ޓްރަޔަލްއެއްފަދަ އިވެންޓެއްގައި ަބއިވެރިވެ މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި   )ނ(   
އެ އިވެންޓްތަކުން އެންޓްރީ ޓައިމް  އިވެންޓަކުން އެންޓްރީ ޓައިމް ލިިބފައި ނުވާނަމަ،  

ނޑައަޅާފައިވާ ނެޝަނަލް ލެވެލްގެ ތަމްރީނުތައް  އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނެގުމަށްޓަކައި  
އިވެންޓުގެ ނުވަތަ އެ   އެ  ެބލުމުގެ ދަށުން އިވެންޓްޖަހައި  ކޯޗެއްގެ  ކުރިއަށްގެންދާ 

އެކު  އިވެންޓްތަކުގެ   ސޮޔާ  ކޯޗުގެ  ޓައިމް  ހުށަހަޅަން  އެންޓްރީ  އެސޯސިއޭޝަނަށް 
 ވާނެއެވެ.
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ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި  
ސްކޮޑަށް  ޖޫނިއަރ  

ފެތުންތެރިން  
 ހޮވާނެގޮތް 

މަދުވެގެން   )ހ(  . 14 ފެތުންތެރިއަކުވެސް  ކޮންމެ    4ކޮންމެ  އެއިން  ވާދަކޮށް،  އިވެންޓްގައި 
ނުވަތަ   ޕޮއިންޓަށް  ކޮލިފައިން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ސްކޮޑަކަށް  އެ  އިވެންޓެއްގައި 

 އެއަށްވުރެން މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ނަގާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. )ށ(  

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

މޯލްޑިވްސް   550ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަކީ   )ރ(  
 ޕޮއިންޓެވެ.

މޯލްޑިވްސް    450ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަކީ   )ބ(   
 ޕޮއިންޓެވެ.

 ނެއެވެ.ހޮވުމުގުގައި ނުގުނާކޮލިފައިންޕޮއިންޓަށްވުރެން ދަށުން ލިޭބ ޕޮއިންޓް، ސްކޮޑް   )ޅ(  

ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވާނީ، އެފެތުންތެރިއަކަށް   )ކ(   
އިވެންޓްގެ    3ލިޭބ މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓްކޮށް، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓްލިޭބ  

 ބިނާކޮށެވެ.ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ ބެލުމަށްފަހު، އެ ޕޮއިންޓްގެ މައްޗަށް 

އިތުރުން،   )އ(    އަދި    400މީގެ  ފްރީ ސްޓައިލް  އިންޑިވިޖުއަލް   200މީޓަރ  މީޓަރ 
 މެޑްލޭ އިވެންޓްގައި، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 ޕޮއިންޓް  އިވެންޓް  ސްކޮޑް    
 450 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 ސީނިއަރ   
 450 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 ސީނިއަރ   
 350 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް 400 ޖޫނިއަރ   
 350 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ 200 ޖޫނިއަރ   
      



` 
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs  

SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 

 

Ref: Trial Rules – 29-11-2021 Final 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives | reg no.: 141-NSA/CERT/2017/7 12/20 

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

ރިކުއަމެންޓެއްގެ   )ވ(    ޭބސިކް  އިވެންޓްތަކަކީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  މި 
އިވެންޓްތަކެކެވެ. އެ ސްކޮޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮލިފައިން މޯލްޑިވްސް ގޮތުގައި ފެތޭ  

ޕޮއިންޓް މި އިވެންޓްތަކަށް ނުލިބޭނަމަ، މި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތަށް ޕޮއިންޓް 
 ގުނާއިރު، މި އިވެންޓްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ޓްރަޔަލްގައި  )މ(    ސްކޮޑްތަކުގެ  ފެތުންތެރިއަކަށް  ސްކޮޑްގެ  ސީނިއަރ  ނުވަތަ  ޖޫނިއަރ 
ހަމަނުކޮށް،   ޢަދަދުތައް  އިވެންޓުތަކުގެ  އިވެންޓުތަކާއި،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފެތުމަށް 

ވަނަ    2ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްއެވެ.    1ގިނަވެގެން ސްކިޕް ކުރެވޭނީ ތާވަލްކޮށްފައިވާ  
 މައަށް ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް ފަތަން މަޖުޫބރުވާނެއެވެ. ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް ފުރިހަ

އެފެތުންތެރިއަ )ފ(    އެފެތުންތެރިއެއްގެ    ކު ޓްރަޔަލްއަށްފަހު  ލެވެލްއަށް  އެވަގުތެއްގައިހުރި 
 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ސްކޮޑް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ސްކޮޑުން 

ގެ  3މިޤަވައިދުގެ   )ދ(    )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  ވަނަ  2.  ަބޔާންކުރާ  .  އަކުރުގައި 
ހުރި ޤައުމީ ސްކޮޑަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮލިފައިން   އަކުއި، އެފެތުންތެރިތަކުގަޓްރަޔަލް

އިވެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ    4އިވެންޓުން ހޯދަންވާނެއެވެ.    4ޕޮއިންޓު މަދުވެގެން  
ނުހޯދާނަމަ،  ޕޮއިންޓް  ލެވެ  ކޮލިފައިން  އެވަގުތެއްގައިހުރި  ލްއަށް އެފެތުންތެރިއަކު 

، ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުގެ މިންގަނޑަށް ޕޮއިންޓު ނުހޯދޭނަމަ  ސްކޮޑް ަބދަލުކޮށް
 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ސްކޮޑުން  އެފެތުންތެރިއަކު

ނުވަތަ ސީނިއަރ ސްކޮޑުން ޖޫނިއަރ  ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުން ވަކިކުރެވޭ ފެތުންތެރިއަކަށް   ( ތ)  
ފެތުންތެރިއަކަށް ަބދަލުކުރެވޭ  ވާދަކުރެވޭނީ   ،ސްކޮޑަށް  ޓްރަޔަލްގައި  އިތުރު  ދެން 

 ޓަރަޔަލް ދޫކޮށްފައެވެ. ރޭންކިންގ މެދުތެރެއަށް އެއް

    

ޤައުމީ ޓީމަށް  
ފެތުންތެރިން  

 ހޮވާނެގޮތް 

ވަނަ    .2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    .3ޤައުމީ ޓީމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ   )ހ(  . 15
އަކުރުގައި ަބޔާންކުރާ ޓްރަޔަލްގެ ޓައިމިންގ އަށް ަބލައިގެންނެވެ. އެފަދަ ޓްރަޔަލްއެއް 

)ހައެއް( މަހަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ    6ޓީމަށް ަބދަލުނުގެނެސް  ޤައުމީ  ނުޭބއްވި ފެތުމުގެ  
ވަނަ އަކުރުގައިުބނާ ޓްރަޔަލްގެ ޓައިމިންގ   .1ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )  .3މިޤަވަޢިދުގެ  

 ަބލައި ފެތުމުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ަބދަލު ގެނެވޭނެއެވެ. އަށް 
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 .3މިޤަވަޢިދުގެ  ފެތުމުގެ ޤައުމީ ޓީމު އެކުލަވާލަން ފެތުންތެރިންގެ ޕޮއިންޓް ނަގާނީ   )ށ(   
ވަނަ އަކުރުގައި ަބޔާންކުރާ ޓްރަޔަލްތަކުގައި ފެތުންތެރިޔާ   . 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ޓުގެ ނަތީޖާއަށް ަބލައިގެންނެވެ. މިޤަވައިދުގެ އިވެން  3އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ  
ވަނަ އަކުރުގައި ަބޔާންކުރާ ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓްތަކުން    .1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    .3

 ޕޮއިންޓްނަގަންޖެހޭ ޙާލަތުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ މިއުޞޫލުންނެވެ. 

 ދިނުމަށްފަހުއެވެ.ޓީމަށް ފެތުންތެރިން ނަގާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް  ( ނ)  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ. 650ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަކީ  (ރ)  

 ކޮލިފައިންޕޮއިންޓަށްވުރެން ދަށުން ލިޭބ ޕޮއިންޓް، ޓީމް ހޮވުމުގުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.  ( ބ )  

  އެ އުޞޫލުން  ޤައުމީ ޓީމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވާނީ، މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ   (ޅ)  
މަތިން  އެންމެ  ކަލްކިއުލޭޓްކޮށް،  ޕޮއިންޓް  މޯލްޑިވްސް  ލިޭބ  ފެތުންތެރިއަކަށް 

އިވެންޓްގެ ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ ެބލުމަށްފަހު، އެ ޕޮއިންޓްގެ މައްޗަށް    3ޕޮއިންޓްލިޭބ  
ޕޮ  ބިނާކޮށެވެ. ނަތީޖާ މިގޮތަށް  ފެތުންތެރިޔާގެ  ކަލްކިއުލޭޓްކުރާއިރު  އިންޓް 

  750)އެކެއް( އިވެންޓުން    1އިވެންޓުގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް    3ނަގާ    ހިސާުބކުރަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ނުހޯދޭ ފެތުންތެރިންގެ ނަތީޖާ ފެތުމުގެ  

 ޤައުމީ ޓިމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން ނުގުނާނެއެވެ. 

އަންހެން   12ފިރިހެން އަދި    12  ޝަރުތުހަމަވާ  އެކުލެވިގެންވަނީ ޤައުމީ ޓީމުގައި   ( ކ)  
 ފެތުންތެރިންނެވެ. 

ޓީމަށް ހޮވޭ ފެތުންތެރިއަކު ޓީމުގައި އިތުރު ޓްރަޔަލްއެއް ނުޖަހައި ދެމިހުރެވޭނީ ޤައުމީ   ( އ)  
 މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތަށެވެ. 

    

ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  ރާއްޖެ  
ފެތުމުގެމުބާރާތްތަކަށް  

 ފެތުންތެރިން ހޮވާނެ ގޮތް 

ވެސް  އިވެންޓްގައި ވާދަކޮށް، އެއިން ކޮންމެ  4ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް މަދުވެގެން   )ހ(  . 16
ނުވަތަ    3 ޕޮއިންޓަށް  ކޮލިފައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  އިވެންޓެއްގައި 

 ންޓް ހޯދަންވާނެއެވެ. އެއަށްވުރެން މަތިން ޕޮއި
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 ފެތުންތެރިން ހޮވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހުއެވެ.  )ށ(  

ފެތުމުގެ  )ނ(   ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  ރާއްޖެ  ނޫންނަމަ،  މުާބރާތެއް  ލެވެލް  ޖޫނިއަރ 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ. 750މުާބރާތްތަކަށް ފަތާ ޓްރަޔަލްގެ ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަކީ 

ޖޫނިއަރ ލެވެލް މުާބރާތެއް ނުވަތަ ޖޫނިއަރ ޓީމް ފޮނުވަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ  )ރ(  
މުާބރާތެއްނަމަ ނިންމާފައިވާ  ފެތުމުގެ   ،ކޮމިޓީއިން  ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  ރާއްޖެ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓެވެ. 650މުާބރާތްތަކަށް ފަތާ ޓްރަޔަލްގެ ކޮލިފައިން ޕޮއިންޓަކީ 

ހޮވުމުގުގައި  )ބ(    ފެތުންތެރިން  ޕޮއިންޓް،  ލިޭބ  ދަށުން  ކޮލިފައިންޕޮއިންޓަށްވުރެން 
 ނުގުނޭނެއެވެ. 

ހޮވާނީ،   )ޅ(   ފެތުންތެރިން  ފެތުމުގެމުާބރާތްތަކަށް  ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  ރާއްޖެ 
މަތިން  އެންމެ  ކަލްކިއުލޭޓްކޮށް،  ޕޮއިންޓް  މޯލްޑިވްސް  ލިޭބ  އެފެތުންތެރިއަކަށް 

އިވެންޓްގެ ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ ެބލުމަށްފަހު، އެ ޕޮއިންޓްގެ މައްޗަށް    3ޕޮއިންޓްލިޭބ  
 ބިނާކޮށެވެ. 

ކޮންމެވެސް   )ކ(    ނޫންނަމަ،  މުާބރާތެއް  ލެވެލް  ޖޫނިއަރ  އިތުރުން،  )އެކެއް(   1މީގެ 
 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން  800އިވެންޓަކުން 

ޖޫނިއަރ ލެވެލް މުާބރާތެއް ނުވަތަ ޖޫނިއަރ ޓީމް ފޮނުވަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ  )އ(   
  700)އެކެއް( އިވެންޓަކުން    1ކޮންމެވެސް  ، ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ މުާބރާތެއްނަމަ

ޕޮއިންޓު  އެފެތުންތެރިއަކު  މަތިން  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ޕޮއިންޓް  މޯލްޑިވްސް 
 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

މުާބ )ވ(    ގުނުމުގައި  އެ  ޕޮއިންޓު  މިޓްރަޔަލްއަށް  އިވެންޓެއް  ނުހިމެނޭ  ރާތެއްގައި 
 ނުހިމެނޭނެއެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖެ  
ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  

ފެތުމުގެ  
މުބާރާތްތަކަށް  
ފެތުންތެރިން  

ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވޭ  
ޓްރަޔަލްގައި  

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  
ހާއްސަ އުސޫލުތަކާއި  

 މަޢުލޫމާތު 

 ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ހާޒިރީ . 17

ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  )ހ(   ރާއްޖެ  ނޫންނަމަ،  މުާބރާތެއް  ލެވެލްގެ  ޖޫނިއަރ 
ގުނޭނީ ޓްރަޔަލްއަށް  ސްކޮޑްގެ    ހަމައެކަނި  ފެތުމުގެމުާބރާތްތަކުގެ  ސީނިއަރ 

ތެރެއިން ހާޒިރީ  3ވޭތުވެދިޔަ    ފެތުންތެރިންގެ  އެވްރެޖް  މަހުގެ    85%  )ތިނެއް( 
 ހޯދާފައިވާ ފެތުންތެރިންގެ ނަތީޖާއެވެ. 

ނުވަތަ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޖޫނިއަރ ޓީމެއް   ޖޫނިއަރ ލެވެލްގެ މުާބރާތެއް ނަމަ، )ށ(  
މުާބރާތެއްނަމަ، ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސްކޮޑްގެ    ފޮނުވުމަށް  ޖޫނިއަރ  އަދި  ސީނިއަރ 

ހާޒިރީ ހޯދާފައިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށް    90ތެރެއިން އުމުފުރާ ހަމަވާ އަދި %
 ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.

 ޖިންސު ހަމަހަމަ ކުރުން  

މިޤަވައިދު  )ރ(   ހަމަހަމަކުރުމަށް  ޖިންސް  ޓީމްގެ  ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ  ދިވެހިރާއްޖެ 
 ާބރުއަޅައެވެ.

ޙާލަތެއްގައި،  )ބ(    ފަދަ  ތަމްޞީލްނުކުރެވޭ  މުާބރާތުގައި  ހަމަހަމަކޮށް  ޖިންސް  ދެ 
ރަނގަޅު  ނުވަތަ  އާކުރެވޭނެ  ރެކޯރޑްތައް  ޤައުމީ  މުާބރާތުގައި  އިސްކަންދޭންވާނީ، 
ަބލައި، ޤައުމީ   ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީ ކޮން ޖިންސެއްގެ ފެތުންތެރިން ފޮނުވުމުންތޯ 
އެސޯސިއޭޝަނުގެ   ލަފާގެމަތިން،  ކޮމިޓީއެއްގެ  އެކުލަވާލެވޭ  ހިމެނޭގޮތަށް  ހެޑްކޯޗު 

 ހިންގާ ކޮމިޓީއިންނެވެ. 

 ފެތުންތެރިން ކަނޑައެޅުން   

ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކަކުންކުރެ   ޅާނީތަމްޞީލްކުރުމަށް އެތުލީޓުން ކަނޑައަދިވެހިރާއްޖެ   )ޅ(  
 ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ. ގޮތެއް ނުވަތަ ގޮތްތަކެއް

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މޯލްޑިވްސް  . ވަނަ މާއްދާގައި  16މި ޤަވައިދުގެ   .1   
އިވެންޓްގެ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް އެއްކުރުމުން   3ބަލައި، އެ  ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓަށް  

 ؛އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިޭބ ފެތުންތެރިން
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ފީނާއިން އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ނުވަތަ މިަބޔާންކުރެވުނު  .2   
ފެޑެރޭޝަންތައް،   ހިންގާ  ދަށުން  މުއައްސަސާތަކުގެ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 
ވަކި  ދަށުން  އުޞޫލުތަކުގެ  ކޮމިޓީތަކުގެ  އަދި  އެސޯސިއޭޝަންތައް 
ދީފައިވާނަމަ،  ފުރުޞަތު  ފެތުންތެރިންތަކަކަށް  ނުވަތަ  ފެތުންތެރިއަކަށް 

 ؛އެފެތުންތެރިއެއް ނުވަތަ އެފެތުންތެރިން

ރާއްޖޭގެ   .3    އިވެންޓްތަކުގެތެރެއިން  ަބއިވެރިވެވޭ  އެމުާބރާތެއްގައި  ރާއްޖެއަށް 
ކޯޑް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ މުާބރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ޤައުމީ ރެ

ނެގުން. ފެތުންތެރިން  އިސްކަންދީގެން،  އިވެންޓްތަކަށް  މިގޮތަށް  )  ޓީމް 
ކުރިން  ޭބއްވުމުގެ  ޓްރަޔަލްއެއް  އެ  ނިންމައިފިނަމަ  ނަގަން  ފެތުންތެރިން 

ފެތުންތެރީންނަށް  އިވެންޓް  ރިލޭ  ޓާގެޓްކުރާ  އަންގަން އެސޯސިއޭޝަނުން   
ހުރިހާ   ވާނެއެވެ. ލެންތު  ސްޓްރޯކް  ވަކިވަކި  އިވެންޓެއްގެ  އެ  އަދި، 

 ؛(ފެތުންތެރިންވެސް ފަތަން ވާނެއެވެ.

އެމުާބރާތެއްގައި ަބއިވެރިވެވޭ އިވެންޓްތަކުގެތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް   .4   
ނެރެވޭނެ އިންޑިވިޖުއަލް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ މުާބރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް  

 ؛ނުން އިވެންޓްތަކަށް އިސްކަންދި

ހަމައަށް  .5    އަކާއި  ސްޓޭންޑަރޑް  ކޮލިފިކޭޝަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފީނާއިން 
ފޮނުވުމަށް   ފެތުތެރިއެއް  ނުވަތަ  ފެތުންތެރިން  އޮތް  އުއްމީދު  ދެވޭނެކަމުގެ 

 އިސްކަންދިނުން.

ގެ   )ކ(    ދިވެހިރާއްޖެ   .1މިމާއްދާގެ)ޅ(  ނޫންގޮތަކަށް  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ޤައުމީ  ޑިސިޕްލިންއެއްގެ  އެ  ނިންމޭނީ،  ފޮނުވަން  ފެތުންތެރިން  ތަމްޞީލްކުރަން 
ކޮމިޓީއެއްގެ  އެކުލަވާލާ  އެސޯސިއޭޝަނުން  ގޮތަށް،  ހިމެނޭ  ހެޑްކޯޗު 

އެކު އެސޯސިއޭޝަނުރިކޮމަންޑޭޝަނަކާއި  ސްވިމިންގ  ކޮމިޓީއި  ހިންގާ  ން  ގެ 
 ނިންމައިގެންނެވެ. 
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 ފެތުންތެރިންގެ އިވެންޓު   

އެފެތުންތެރިއަކަށް   )އ(    ފަތާނީ  ފެތުންތެރިން  މުާބރާތުގައި  ތަމްޞީލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެ 
 އެންމެ ގިނައިން ޕޮއިންޓް ލިުބނު އިވެންޓަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބންނެވެ. 

ތަރުތީަބށް   )ވ(    ލިިބފައިވާ  އިވެންޓެއް ޕޮއިންޓު  ނޫންގޮތަކަށް  ތަރުތީުބން  އިސްކަންދޭ 
ަބއިވެރިވެވޭ  އިވެންޓެއްގައި  އެއް  ހުރެ،  ރިސްޓްރިކްޝަން  އިވެންޓް  ފެތޭނީ، 
ފެތުންތެރިންގެ ޢަދަދު ލިމިޓް ވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ. މި ހާލަތުގައިވެސް، އެ އިވެންޓަށް 

ންތެރިއާ އެ އިވެންޓެއް އިސްކަން ދޭންވާނީ އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާ ފެތު
 ފަތާ އުޞޫލަށެވެ. 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ  )މ(    ފަރާތުން  އޮގަނައިޒަރުންގެ  އިވެންޓެއް  ވަކި  މުާބރާތަކަށް 
ފެތުންތެރިއަކަށް   އެ  ނުވަތަ  ފެތުމުގެ   3އެއިވެންޓެއް،  ގިނައިން  ވުރެ  އިވެންޓަށް 

 ނެއެވެ.ފުރުޞަތު އެ މުާބރާތެއްގައި އޮތްނަމަ އިތުރު އިވެންޓު ފެތިދާ

    

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ ފެތުމުގެ މުާބރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ކަނޑައެޅުމަށްނެގޭ ޕްރީ   
 ސްކޮޑް އަދި ފައިނަލް ޓީމް.

މަދުވެގެން   )ފ(    ފެށުމުގެ  ދާފެތުންތެރިންގެ   3މުާބރާތް  މުާބރާތަށް  މަސްދުވަސްކުރިން، 
މި  ޕްރީ ސްކޮޑެއް ނެގިދާނެއެވެ.  ފަތައި،  ޓްރަޔަލް  އެކުލަވާލުމަށް  ޕްރީ ސްކޮޑެއް 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   ކޯޗުންނާއި  ކަނޑައަޅާނީ،  ޢަދަދު  ސްވިމިންގ ސްކޮޑްގެ 
 ންނެވެ.އެސޯސިއޭޝަނު

 1މުާބރާތަށްދިޔުމަށް ފައިނަލް ޓްރަޔަލް ފަތަންވާނީ، މުާބރާތް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން   )ދ(   
މަދުވެގެން   ތާރީޚުގެ  ދޭންޖެހޭ  އެންޓްރީ  ފައިނަލް  ނުވަތަ،    7މަސްދުވަސްކުރިން 

 ދުވަސް ކުރިންނެވެ.
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ަބއިވެރި ވާންޖެހޭ އިވެންޓުތަކާއި    ކުޤަވާއިދު ކިޔައި، އޮޅުންފިލުވައި، އެ ފެތުންތެރިއަ )ހ(  . 18 އެހެނިހެން 
ކުރަންޖެހޭ   ަބއިވެރިވުމަށް  ޓްރަޔަލްގައި  މިނޫންވެސް  އަދި  ޢަދަދު  އިވެންޓްތަކުގެ 

އަހަރު    18އުމުރުން    އްގެ ޒިންމާއެކެވެ.ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ އެ ފެތުންތެރިއެ
ންތެރިއެއްގެ އެފެތުއިސްވެ ދެންނެވި ޒިންމާ އުފުލާނީ  ނަމަ،    ކުނުފުރޭ ފެތުންތެރިއަ

 ކެވެ. ެބލެނިވެރިއެ

ހޮވުމަށް )ށ(    ފެތުންތެރިން  ސްކޮޑްތަކަށް  ތާރީޚުގެ    ޤައުމީ  ާބއްވާ   60ޓްރަޔަލް 
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން    )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ކުރިން  

ޭބއްވި މުާބރާތެއް ނުވަތަ ޓްރަޔަލްއެއްގައި ނޫންނަމަ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ާބއްވާ 
މުާބރާތެއްގައި  ާބއްވާ  އެންޑޯސްމަންޓާއިއެކު  ފީނާގެ  ނުވަތަ  މުާބރާތެއް، 

 ރެވޭނެއެވެ.ކުޓްރަޔަލްއަށް ކޮންސިޑަރއެފެތުންތެރިއަކު ފަތާފައިވާ ޓައިމިންގ 
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 މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓް 

 
އެކި   )ހ(  . 1 ތަޢާރަފް   އެކި  ާބއްވާ  މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ސްވިމިންގ  ޤަވާޢިދަކީ  މި 

 ޓްރަޔަލްސްއަށް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވައިދެވެ. 

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

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

 ޭބނުންކޮށްގެންނެވެ. 

   )3P=1000*((B/T) 

 ފޯރމިއުލަރގެ ތަފްޞީލް: )ށ(   
   1. P– ްލިޭބ ޕޮއިންޓ 
   2. B– ްއެ އިވެންޓެއްގެ ޭބސްޓައިމ 
   3. T– ުއެ ފެތުންތެރިއެއް އެ އިވެންޓެއް ފުރިހަމަކުރި ވަގުތ 

 އެއްވެސް ޑެސިމަލް ޕޮއިންޓަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ. ޕޮއިންޓް ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާއިރު  )ނ(   

    
ޑިސެމްަބރ   )ހ(  . 3 ބޭސްޓައިމް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ބަލާނީ  ގޮތުގައި  ޭބސްޓައިމްގެ  އިވެންޓެއްގެ  ގެ    31އެ 

 ނިޔަލަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯންގްކޯސް ޤައުމީ ރެކޯޑްތަކަށެވެ. 

ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރިތާ،  އެ އިވެންޓެއްގައި ލޯންގކޯސް ޤައުމީ ރެކޯޑެއް ނެތްނަމަ ނުވަތަ،   )ށ(   
މަހުގެ   ޑިސެމްަބރު  އަހަރުގެ  ނިޔަލަށް    31ވޭތުވެދިޔަ  ވެފައިވާ  3ގެ   ، ނަމައަހަރު 

ން  ޭބސްޓައިމްއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފަތާފައިވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާގެ ތެރެއި
 އެ އިވެންޓެއް އެންމެ ާބރަށް ފަތާފައިވާ ޓައިމްއެވެ.
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ރެކޯޑެވެ.    100 )ނ(    ޤައުމީ  އަކީ ޝޯރޓްކޯސް  ޭބސްޓައިމިންގ  މެޑްލޭގެ  އިންޑިވިޖުއަލް  މީޓަރު 
 ،އަހަރު ވެފައިވާނަމަ  3  މި ރެކޯޑަށް  ގެ ނިޔަލަށް  31ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްަބރު މަހުގެ  

ޭބސްޓައިމްއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފަތާފައިވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާގެ ތެރެއިން  
 އެންމެ ާބރަށް ފަތާފައިވާ ޓައިމްއެވެ. އެ އިވެންޓް

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފަތާފައިވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާގެ ތެރެއިން، އެ އިވެންޓެއް އެންމެ ާބރަށް   )ނ(   
ޙާލަތުގައި، ޤައުމީ ރެކޯޑް    ،މްފަތާފައިވާ ޓައި ޭބސްޓައިމްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހިއްޖެ 

ޭބސްޓައިމްގެ ގޮތުގައި ސްލޯނަމަ،    އާއި ޓްރަޔަލްގެ ޓައިމް އަޅާ ަބލާއިރު، ޓްރަޔަލްގެ ޓައިމް
 ޤައުމީ ރެކޯޑެވެ. ަބލާނީ، 

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

 ޭބސްޓައިމްތައް ޕަްބލިޝްކުރަންވާނެއެވެ.އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓްރަޔަލް ފެތުމުގެ ކުރިން،  )ބ(   

    
 މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލްގައި ފޮރމިއުލަރ ލިޔާނެގޮތް: ނޯޓު:

  =TRUNC((1000*((A1/B1)^3)))  

 
A1   ިސެލްގައި ޭބސްޓައިމް އަދB1  ްސެލްގައި އެ ފެތުންތެރިއެއް އިވެންޓު ފަތާފައިވާ ޓައިމ 

 


