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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
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Ref:

ބީ.އެމް.އެލް ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ  18ވަނަ މުބާރާތް 2022
މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
ތަޢާރަފް
މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ،ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ
ބއްވާ
ބނާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ާ
ބލްކަން އިތުރުކޮށް ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ި
ފެތުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ގާ ި
ބރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޤަވާޢިދެކެވެ .މިޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނެވޭނީ
ބރާތުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތާ މު ާ
މު ާ
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ.

 -1މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން:
•

ބރު  3ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައެވެ.
ބރާތް އޮންނާނީ 2022 :އޮގަސްޓް  30ން  2022ސެޕްޓެން ަ
ފެތުމުގެ މު ާ

•

ބއިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި 2022 :އޮގަސްޓް  21ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 14:00
ބރާތުގައި ަ
މު ާ

 -2މުބާރާތް އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ:
Junior A :2.1

 12އަހަރުންދަށް 2011 :އަދި  2012ވަނައަހަރު އުފަންވެފައިވާ ކުދިން.

:2.2

Junior B

 14އަހަރުންދަށް ،2009 :އަދި  2010ގައި އުފަންވެފައިވާ ކުދިން.

:2.3

Senior A

 16އަހަރުންދަށް 2007 :އަދި  2008ވަނައަހަރު އުފަންވެފައިވާ ކުދިން.

:2.4

Senior B

 18އަހަރުންދަށް 2005 :އަދި  2006ވަނައަހަރު އުފަންވެފައިވާ ކުދިން.

:2.5

Senior C

 20އަހަރުންދަށް 2003 :އަދި  2004ވަނައަހަރު އުފަންވެފައިވާ ކުދިން.

:2.6

ބއި.
ބލިޓީ ( )EADދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ަ
އެލީޓް ،އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެ ި

• މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ބރު މަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހަށް
ބލާނީ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެން ަ
ބއިވެރިންގެ ޢުމުރު ަ
ބއިވެރިވާ ަ
ބރާތުގައި ަ
• މު ާ
ޢުމުރު ހަމަވާގޮތަށެވެ.

 -3މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް
ބރާތް ރާވައި ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.
 3.1މިމު ާ
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.
ބރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ މު ާ
 3.2މު ާ
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 -4މުބާރާތް ބޭއްވުން
ބރާތުގައި މަދުވެގެން ކެޓަގަރީއެއްގައި  03ސްކޫލު
ބއިވެރިވާން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގައި މު ާ
ބރާތުގައި ަ
ބއްވާނީ މު ާ
ބރާތް ާ
 4.1މިމު ާ
ބއިވެރި ވާނަމައެވެ( .ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންހެން ،ފިރިހެން ވަކި  2ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ).
ަ
ބއްވިނަމަވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  3ސްކޫލު ވާދަނުކުރާނަމަ އެ
ބރާތް ޭ
 4.2މިގޮތަށް މު ާ
ބއްވޭނެއެވެ.
ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ނު ޭ
ބއްވާނީ އެއިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން 3
ބރާތުގައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓެއް ނުވަތަ އިވެންޓުތައް ާ
 4.3މު ާ
ބއިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ .މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައި ،އެއް
ދަރިވަރުން އެ އުމުރުފުރާގައި ަ
ބއްވައި އެދަރިވަރުންނަށް
ބއިވެރިކޮށްފައިވާނަމަވެސް އެއިވެންޓް ާ
ޢުމުރުފުރާއަކުން ،އެއް ސްކޫލަކުން  3ދަރިވަރުން ަ
ބންޖެހޭ މެޑެލް އާއި ސެޓްފިކެޓްދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެ އެއިވެންޓުގެ ޕޮއިންޓް ސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނޭނެއެވެ.
ލި ެ
ބރާތުގައި އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ވާދަކުރާނީ ވަކިންނެވެ.
 4.4މިކްސް ރިލޭ ފިޔަވައި އެހެން އިވެންޓްތަކުގައި މު ާ
މިކްސް ރިލޭ އޮންނަނަމަ އެ ރިލޭއެއްގައި ފަތަންވާނީ އަދި ޓީމު ލިސްޓުގައި ހިމަނަންވާނީ ދެޖިންސު ހަމަހަމަވާގޮތަށެވެ.
ބއްވާ އުޞޫލުންނެވެ( .އިވެންޓެއްގައި  8ފެތުންތެރިންނަށްވުރެ ގިނަ
ބރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ހީޓް ،ފައިނަލް ،އިވެންޓް ާ
 4.5މު ާ
ބއްވައި އެންމެމޮޅު  8ފެތުންތެރިން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ އުޞޫލުންނެވެ).
ނަމަ ހީޓް ާ
 4.6ސްކޫލެއް ތަމްޞީލްކޮށް ،އެ ސްކޫލަކަށް ޕޮއިންޓް ގުނޭނީ އެ ސްކޫލަކުން އެ ކެޓަގަރީގައި މަދުވެގެން ( 4ހަތަރެއް)
ބއިވެރިކޮށް ،ކޮންމެ ކުއްޖަކު މަދުވެގެން އެއް އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
ބރާތުގައި ަ
ފެތުންތެރިން މު ާ

 - 5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
ބރާތުގައި ރާއްޖޭގައި ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން
 5.1މި މު ާ
ބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.
ހިންގާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ނުވަތަ މަދަރުސާއަކަށްވެސް ަ
ބއިވެރިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  3ދަރިވަރުންނެވެ.
ބއިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ަ
ބރާތުގައި ަ
 5.2މު ާ
ބއިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ އިވެންޓް ނުހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް  4އިވެންޓްގައެވެ.
 5.3ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ަ
ބއިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ބރާތުގައި ަ
 5.4މު ާ
ތަކެތި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ސްކޫލު މަދްރަސާތަކަށެވެ .ސުންގަޑި
ބއިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ބރާތުގައި ަ
ބއިވެރިވާން ހުށަހަޅާ ސްކޫލުތަކަށް މު ާ
ބރާތުގައި ަ
ހަމަވުމަށްފަހު މު ާ
ބއިވެރިކުރާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ޢުމުރު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ (އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް،
 5.5ސްކޫލުތަކުން ަ
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް) ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އެފަދަ ލިޔުންތަކުގައި ސްކޫލުގެ
ރަސްމީ ތައްގަނޑު ޖަހަން ވާނެއެވެ.
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ަބއިވެރިކުރި ކޮށްފިނަމ
ަ )ް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެ ދަރިވަރަކު ފަތަންޖެހޭ ޢުމުރަށްވުރެ މަތީ ޢުމުރުފުރާގައި (އޯވަރއޭޖ5.6
.ެބލައި އެސްކޫލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވ
ަ ައެމައްސަލ
ީބއިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އިވެންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އާއި ހާޑް ކޮޕ
ަ ިބރާތުގައ
ާ ު މ5.7
.ެބލައެއް ނުގަންނާނެއެވ
ަ ްބއި ފުރިހަމައަށް ހަމަނުވާނަމަ ލިސްޓ
ަ 2 ި މ.ެއެކުގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވ

ު މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދ-6
ާބޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލ
ަ ިބރާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައ
ާ ުބރާތް ހިނގަމުންދާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މ
ާ ު މ6.1
.ެއެއްގޮތަށެވ

ް މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުނ-7
.ެބއެކެވ
ަ ާބނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަންކުރ
ޭ ިބރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތ
ާ ު މ7.1

ް މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައ-8
.ެބރާތުގައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވ
ާ ު ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ މEvent
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Fly
100m Freestyle
100m Back stroke
100m Breast stroke
100m Butterfly stroke
100m Individual Medley
200m Freestyle
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay
Total Event (with Relay)

EAD

Under 12

Under 14

Under 16

Under 18

Under 20
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Ref:

 8.1އެލީޓް ،އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއޭބިލިޓީ ( )EADދަރިވަރުންގެ ބައި
(ހ) މިދަރިވަރުންގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
ބއްވައި ދަރިވަރު ހޯދާ ވަނަ
ބއިވެރިވިޔަސް އެ އިވެންޓް ާ
 .1ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި  3ދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުން ަ
ދެވޭނެއެވެ.
ބއިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.
ބއިގައި ސްކޫލު ވަނަ ހޮވާނީ  3ސްކޫލުން (ޖިންސް ވަކިން) ަ
 .2މި ަ
ބއިގައި ވަކިވަކި ޢުމުރުފުރާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 .3މި ަ
ބއިގައި ވާދަކުރެވޭނީ އެދަރިވަރަކީ ( )EADދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
 .4މި ަ
ބއިވެރިކުރާއިރު މިދެންނެވި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
ބރާތުގައި ަ
ބރާތުގައި އެފަދަ ދަރިވަރުން މު ާ
ލިޔުމެއް އޮންނަ ދަރިވަރަކަށެވެ .މު ާ
މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

 8.2ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ރިލޭ އިވެންޓް ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް
ބއިވެރި ކުރެވޭނީ
ބއިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ .ރިލޭ ޓީމެއްގައި ަ
ބއިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ރިލޭ ޓީމު ަ
ބރާތުގައި ަ
(ހ) މު ާ
 4ފެތުންތެރިންނެވެ .މީގެއިތުރުން  2ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ .މިހެންވުމުން ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި  6ފެތުންތެރިން
ބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ .މިކްސް ރިލޭ އެއްނަމަ ފަތަންވާނީ އަދި ޓީމު ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނަންވާނީވެސް
ަ
ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
ދެޖިންސު ހަމަހަމަވާގޮތަށެވެ .މިކްސް ރިލޭގައި އެނޫންގޮތަކަށް ަ
ބއިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.
ބއްވޭނީ ޢުމުރުފުރާއަކުން ކެޓަގަރީއެއްގައި މަދުވެގެން  3ސްކޫލު ަ
ބރާތުގެ ރިލޭ އިވެންޓެއް ޭ
(ށ) މު ާ
ބދަލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ބ ހީޓްތަކުގައި އަދި ފައިނަލްގައިވެސް ަ
ބވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީ ު
ބރާތުގައި ަ
(ނ) މު ާ
ބރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި  6ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.
ބދަލުކުރެވޭނީ މު ާ
ަ
ބލަށް ހުށަހަޅަން
ބ ރިލޭ ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭ ަ
(ރ) ރިލޭއިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތާގޮތުގެ ތަރުތީ ު
ބ މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން
ވާނެއެވެ .ރިލޭގައި ދަރިވަރުން ފަތާނެ ތަރުތީ ު
ބންނެވެ.
ވާދަކުރާނީ ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީ ު
ބއިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަނުކުރާ ދަރިވަރުން ހަމައެކަނި ރިލޭ ލިސްޓްގައި
ބރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ަ
(ބ) މު ާ
ނަންޖަހައި ރިލޭ އިވެންޓްގައި ނުފަތާނަމަ އެދަރިވަރުންނަށް ރިލޭ އިވެންޓްގެ މެޑެލް ނުދެވޭނެއެވެ.

 -9ދަރިވަރުންގެ އިނާމް
ބރާތުގައި ކޮންމެ އިވެންޓަކުންވެސް  2 ،1އަދި  3ވަނައަށް މެޑަލް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ.
 9.1މު ާ
  1ވަނަ (ރަން މެޑަލް) 2 ،ވަނަ (ރިހި މެޑަލް) 3 ،ވަނަ (ލޯ މެޑަލް)ބރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއަކުން 1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަދި  3ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ:
 9.2މު ާ
  1ވަނަ (ތަށި ނުވަތަ ޝީލްޑް އަދި ސެޓްފިކެޓް)  2 -ވަނަ (ސެޓްފިކެޓް)4/9

 3 -ވަނަ (ސެޓްފިކެޓް)
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 -10ސްކޫލު ވަނަ އަދި އިނާމު
-

 12އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)
 14އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)
 16އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)
 18އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)
 20އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)
-

  12އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)  14އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)  16އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)  18އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން) 20 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ގުރޫޕް  3،2،1ވަނަ ސްކޫލު (ޖޫނިއަރ ގުރޫޕަކީ  14އަހަރުންދަށުގެ އުމުރު
ފުރާތަކެވެ 1 ).ވަނަ ސްކޫލު:

ތަށި ނުވަތަ ޝީލްޑް އަދި ސެޓްފިކެޓް

 -11ފުރަތަމަ އެހީ
ބރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު އެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު އެ ސްކޫލަކުން
 11.1މު ާ
ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

 -12ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު
ޕއިންޓް
 12.1ވަކި ވަކި އިވެންޓްތައް :ގޯލްޑް ޮ 15 :

ޕއިންޓް
ސިލްވަރ ޮ 10 :

ޕއިންޓް.
ބްރޯންޒް ޮ 5 :

ޕއިންޓް
ގޯލްޑް ޮ 30 :

ޕއިންޓް
ސިލްވަރ ޮ 20 :

ޕއިންޓް.
ބްރޯންޒް ޮ 10 :

 12.2ރިލޭ އިވެންޓްތައް:

ޕއިންޓް އެއިވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުގެ  2ކެޓަގަރީއަށް
 12.3މުބާރާތުގައި އޮންނަ ކޮންމެ މިކްސް ރިލޭއަކުން އެސްކޫލެއްގެ ޓީމަށް ލިބޭ ޮ
ހަމައަށް ބަހައިލެވޭނެއެވެ( .މިހެން ހަދަނީ ޖިންސް ވަކިން ސްކޫލުތަކުގެ ވަނަހޮވާތީއެވެ).

 -13ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ
ބރާތުގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ފެތުންތެރިންގެ
 13.1މު ާ

ޕާފޯމަންސް އާއި އޮފިޝިއޭޓިންގެ ކަންކަން

ބދިނުމުގައި ރެފްރީއަށް
ބލައި ޖަވާ ު
ބލުމަށާއި އިވެންޓްތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ަ
ހިނގަމުންދާގޮތް ެ
ސްކޫލުތަކާއެކު

ލަފާދިނުމަށްޓަކައި

މަޝްވަރާކޮށް

ސްކޫލުތަކުން

ބނުންވާނަމަ
ޭ

ޖުރީ

އޮފް

އެޕީލްސް

ކޮމިޓީ

އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.
ބރުންގެ މައްޗަށެވެ.
 13.2މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާނީ  3ނުވަތަ  5މެމް ަ
 13.3މިގޮތުން އެކުލަވާލާ ޖޫރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ ސްކޫލުތަކުން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިންނެވެ .ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ
ބއްދަލުވުމުގައެވެ .އެއްވެސް ސްކޫލެއްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު
ބއްވާ ަ
ސްކޫލުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއެކު ާ
ބނެއެވެ.
ބރުންގެ ގޮތުގައި ނުތި ޭ
މިކޮމިޓީގެ މެމް ަ
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ބއެކެވެ.
ބންޖެހޭނެ ަ
ބލަން ތި ެ
 13.4ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީއަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ރޭސްތައް ަ
ބރުންނަށް ދޭނެއެވެ.
 13.5ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދެއް އެސޯސިއޭޝަނުން އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީގެ މެމް ަ

 -14ފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުން
ބރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ފަތާ ފެތުންތެރިއަކު އެފެތުންތެރިޔާ ފަތަމުންދާ ލޭން ފިޔަވައި އެހެން ލޭނަކަށް
 14.1މު ާ
ބދަލުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަށް އުނދަގޫވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް
ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ަ
ނުވަތަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭން ހުސްކޮށް އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފެތުންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.
 14.2މި މާއްދާގެ  14.1ގައި އެހެން އޮތެއްކަމަކު ،ފެތުންތެރިޔާ ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭނުން އިވެންޓް ސްޓާޓްކޮށް
ނިންމަންވާނީ އަދި ޓާންކުރާނަމަ ޓާންކުރަންވާނީ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭންގައެވެ .އެނޫން ގޮތަކަށް
އިވެންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި އަދި ޓާން ކުރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން
އިވެންޓް ފަށައި ،އިވެންޓް ނިންމައި ނުވަތަ ޓާނިން ހަދައިފިނަމަ އެފެތުންތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި
ވާނެއެވެ.

 -15މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުން
ބރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ،ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ
މިމު ާ
ބރާތުގެ
ބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މު ާ
ބރާތުގެ އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މު ާ
ފެތުންތެރިޔަކު މު ާ
ބޔާން
ބރާތް ފެށިގެން ނިމެންދެންވެސް ތިރީގައި ަ
ބގެންވެއެވެ .މިގޮތުން މު ާ
ރެފްރީއަށާއި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް ލި ި
ކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބއި
ބހުން މުޢާމަލާތުކޮށް އޮފިޝަލަކާމެދު އަދަ ާ
ބރާތުގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރު ަ
 15.1އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މު ާ
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ
ބލައި މު ާ
ބޑު ކުޑަ މިނަށް ަ
ބތުވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ޮ
ޚިލާފު އަމަލެއް ހިންގިކަން ސާ ި
ބގެންވެއެވެ.
ބރާތުގެ ރެފްރީއަށް ލި ި
ބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މު ާ
މަޝްވަރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މު ާ
ބގެންވެއެވެ.
ބއެއް އިވެންޓަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލި ި
ނުވަތަ ަ
ބއްގެ އޮފިޝަލަކު
ބރާތް ހިގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިދާފަދަ ގޮތަކަށް ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކްލަ ެ
 15.2މު ާ
ޢަމަލުކުރަމުންދާނަމަ އެފަރާތްތަކާމެދު ގަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ޢަމަލުތައް ގެންނަ ފެތުންތެރިން
ބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މު ާ
ބއް ނުވަތަ ފެތުންތެރިން ަ
ހިމެނޭ ކުލަ ެ
ބގެންވެއެވެ.
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލި ި
މު ާ
ބއްގެ އޮފިޝަލަކުވިޔަސް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ
ބއިވެރިވާ ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކުލަ ެ
ބރާތުގައި ަ
 15.3މު ާ
ބކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ ޢަމަލެއް
ބރާތް ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާ ު
އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މު ާ
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ބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މު ާ
ހިންގާނަމަ އެފެތުންތެރިއަކު ަ
ބގެންވެއެވެ.
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލި ި
މު ާ
ބރަށް ހުތުރުވާފަދަ
 15.5އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަ ު
ބއެއް
ބރާތުންވަކިކޮށް ނުވަތަ ަ
ބލައި އެފެތުންތެރިޔަކު މު ާ
ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަ
ބގެންވެއެވެ.
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލި ި
އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މު ާ
ބއިވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީމުގެ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް
ބރާތުގައި ފެތުންތެރިން ަ
 15.6މު ާ
ބލައި އެޓީމެއް
ބރަށް ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަ
ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަ ު
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ
ބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މު ާ
ބރާތުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ަ
މު ާ
ބގެންވެއެވެ.
ކޮމިޓީއަށް ލި ި

 – 16ޓެކްނިކަލް ބައްދަލުވުން:
ބއްދަލުވުން
ބއްވާ ަ
ބރާތުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޓީމްތަކުގެ ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަށް ާ
ބރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން މު ާ
މިމު ާ
ބއްވާނެތަނަކާއި ވަގުތެއް ،މަދުވެގެން  24ގަޑިއިރު ކުރިން އަންގާނެއެވެ.
ބއްދަލުވުން އޮންނަ ތާރީޚާއިާ ،
އޮންނާނެއެވެ .މި ަ

 -17ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން:
-

ބހޭގޮތުން އިވެންޓުގެ
ބރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު  30މިނިޓް ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ެ
މު ާ
ބއިވެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ
ަ
ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

 -18މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
ބރަތް ހިންގަން
ބރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މު ާ
މިމު ާ
އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ޓެކްނިކަލް ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން
ރެފްރީ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ .މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
ބރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ލަސްވެގެން  30މިނިޓްގެ ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން
18.1މު ާ
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބހޭގޮތުން އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި ސްކޫލަކުން އެ އިވެންޓާގުޅޭ މައްސަލައެއް
18.2މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ެ
ހުށަނާޅާނަމަ އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ.
ބއިވެރިވާ ސްކޫލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ނުވަތަ ކޯޗަށެވެ.
ބރާތުގައި ަ
18.3މު ާ
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ބރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް
18.4މު ާ
ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ
ބލައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ .އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާނު
އެކަން ަ
ކުރެވޭނެއެވެ.

 -19ހެދުން އެޅުން
ބންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.
ބރާތުގައި ފަތާ ފެތުންތެރިން ތި ެ
މިމު ާ

 19.1އަންހެން ފެތުންތެރިން
 -1އަތްކަނޑައި ،ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
 -2ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
ބޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިވާ
 -3މާ ޮ
ސްވިމް ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 19.2ފިރިހެން ފެތުންތެރިން
ބރާތުގެ އިވެންޓްތަކަށް
" .1ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް ލައިގެން މު ާ
ނޭރޭނެއެވެ.
 .2މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިހުރި ނުވަތަ އެފަދަ
އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލައިގެން ،އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.

 -20ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން
ބޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ:
ބރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިދުގައި ަ
މިމު ާ
-

ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.
އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި މު ާ

-

ބރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީންނެވެ.
ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިންމާނީ މު ާ
މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:
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-

އިވެންޓް މެނޭޖަރ.

ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ

-

ބރާތުގައި ކޯޑިނޭޓަރ
މު ާ

ބރައީސް
ނައި ް

-

ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ

ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ

-

ބރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ
މު ާ

-

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރ
National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7
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 -21ސްޕޮންސަރ ކުރުން އަދި ސްކޫލުތަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރުން
ބރާތުގެ
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ އެވެ .އެހެންކަމުން މު ާ
ބރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ ޭ
 21.1މިމު ާ
ބނުމެއް
ބނެ ގޮތަށް އެހެން އެއްވެސް ސްޕޮންސަރއެއް ޭ
އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރގެ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް އުނިކަންލި ޭ
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބ ޓެންޓުގެ އެތެރެއާއި
ބނުންކުރެވޭނީ އެސްކޫލަކަށް ލި ޭ
 21.2ސްކޫލުތަކަށް ހޯދާ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޭ
ބނުންކުރާ ޖަރޒީއެވެ.
އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ޭ
ބއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި
ބރާތް ާ
ބރާތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މު ާ
 21.3އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިމު ާ
ބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އެއްވެސް ސްކޫލަކުން ސްޕޮންސަރ ޭ
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ ގެ ލޯގޯޖެހި ކެޕެވެ.
ބނުންކުރަންވާނީ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ ޭ
ބރާތުގައި ޭ
 21.4މު ާ
ނޯޓް :މިޤަވަޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.
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