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 2022ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ: 

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު 

 

މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ބާއްާވ  )ހ( .1 ތަޢާރަފް 
ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިުދ  2022ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް 

ހިމެނޭ ލިޔުމެކެވެ. މިލިޔުމަށް އަދި މިލިޔުމުގައި ހިމެނޭ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުގެނެޭވނީ 
 ޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ.ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭ

 މުބާރާތުގެ ނަން: )ށ(  

 2022ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ:     
Maldives Swimming: Champion of Champions 2022 

 މުބާރާތުގެ ގިންތި: )ނ(  

 ގެންދެވޭނެ މުބާރާތެކެވެ.މިމުބާރާތަކީ ޤައުމީ ލެވެލްގެ މުބާާރތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް     

 ތާރީޚް: އްވާނެމުބާރާތް ބާ (ރ)  

 އަށެވެ. 05ން  01ނޮެވްނބަރު  2022 އޮންނާނީމުބާރާތް     

 މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރުން: (ބ)  

 N/A މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ: .1   

  N/A ކީ:ންނަމުބާރާތުގެ ކޯ ސްޕޮންސަރު .2   

 ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް: މުބާރާތް (ޅ)  

 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް     

 ތަން:އްވާ މުބާރާތް ބާ )ކ(  

 ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް    

 މުބާރާތް އޮންނާނެ ގޮތް: )އ(  
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ޖަހާނެއެވެ. އެއަށްފަހު  Bސެމީފައިނަލް  Aކޮންމެ އިވެންޓެއްގެވެސް ސެމީފައިނަލް     
)ހަތަރެއް(  4)ދޭއް( ސެމީ ފައިނަލުން އެންމެ ބާރު ޓައިމިންގ ހޯދާ  2

 ފެތުންތެރިންގެ މެދުގައި ފައިަނލް ޖަހައި، އިވެންޓުގެ ވަނަތައް ހޮާވނީއެވެ.

ކަން މިޤަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަުކ، މުބާާރތުގެ އާންމު ކަން (ވ)  
ގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނީ ފީނާގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި އިވެންޓް އޮފިޝިއޭޓިން 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، އެޤަަވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެންހުރި އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް 
 ޢަމަލުކޮށްގެންނެވެ.

މުބާރާތުގައި 
 ބައިވެރިވުން.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  )ހ( .2
މުބާރާތައް އަދި ނެކަމަށް ކަނޑަައޅާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަތީޖާ ގުނޭ

ކުން ތައިވެންޓު  އްވާތެރެއިން މިުމބާރާތުގައި ބާ ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކުރި ފެތުްނެތރިންގެ
)މި  ށެވެ.ފެތުންތެރިނަ  އިފައިވާހޯދައެންމެ މަތިން ނަތީޖާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވަކިްނ، 

ޓްރަޔަލްތަކާއި މުބާރާތްތަކުގެ ަނތީޖާ އެއްކޮށް، އެ އިވެންޓަުކން އެންމެ މަތިން ަނތީޖާ 
 ހޯދާފައިވާ ފެތުންތެިރންނަށް މުާބރާތުގައި ވާދަކުރަން ފުރުޞަތުދޭ އުޞޫލުން(

)އަށެއް(  8މެ ިގނަވެގެން އެން މަށް ފުރުޞަތުދެވޭނީކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވު )ށ(  
އިވެންޓުގައެވެ.  9އަދި ފެުތންެތރިއަކަށް ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެޭވނީ  ފެތުންތެރިްނނަށެވެ.

ފެތުންތެރިޔާ އަށް ބައިވެރިވާން ުފރުޞަތު ލިބޭ އިެވންޓުތަކުގެތެރެިއން އެ ފެތުްނތެރިއަކު 
 އިވެންޓު ކަނޑައަޅާނީ އެފެތުންތެރިއެކެވެ. 9ބައިވެރިވާނެ 

)ހަތަރެއް( ފެތުްނތެރިންނަށްވުރެ މަދުން ފެތުންތެިރން  4އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި  )ނ(  
އްވައި ފެުތންތެރިޔާއަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. އެ އިވެްނޓު ބާބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، 

  އެވެ.ނެގެ ވަނައެއް ނުހޮވާއެ އިވެންޓެއްވެސް ނަމަ

 ަހމައެކަނި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށެވެ.މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  )ރ(  

 މުބާރާތްތަކާއި ވެވޭ ެފތުންތެރިން ކަނޑައެޅުމަށް ުގނޭނެވެރިމިމުބާރާތުގައި ބައި (ބ)  
ޝޯރޓްކޯސް އަދި ލޯންގްކޯސް މުބާރާތްތަކަށް ބެޭލނީ  އް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޓްރަޔްލަތަ

  އެއްހަމައަކުންނެވެ.

ހުރިހާ  ވިބޭއް، ގެންއެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްއަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ މީލާދީ .1   

 ޓްރަޔަލްތައް.

 2021ވަނަ މުބާާރތް  45ފެތުމުގެ ޤައުމީ  .2   

 2021ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ:  .3   
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އަދި ސަރަޙައްދީ  ބާއްވާފައިވާ، ފީނާ ރިކޮގްނައިޒްކުރާމީލާދީ އަހަރު  ފާއިތުވި .4   
 ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މުބާރާތްތައް.ފެންވަރުގައި 

އެ އިވެންޓެއްގައި ާވދަކުރި ހުރިހާ ފެތުްނތެރިންެގ އެންމެ މަތީ ނަތީާޖތައް ކަނޑައަޅާނީ،  (ޅ)  
ވަގުތަްށ ފެތުންތެރިންގެ އެންމެ އަވަހަށް އެ އިވެންޓެއް ނިންމާފައިވާ ތެރެއިން 

 ބަލައިގެންނެވެ.

 ވަތުދޭނީ އުވާނެ ފެތުްނތެރިން ކަނޑައަޅައި، އެފެތުންތެރިންނަށް ދަމުބާރާތުގައި ބައިވެރި (ކ)  
 ނެވެ.ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން

 8ކޮންމެ އިވެންޓަކުން  ދައުވަތުދޭނީމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން  )އ(  
އެއްވެސް  ކު،އެއްވެސް ފެުތންތެރިއަދައުވަތުދޭ )އަށެއް( ެފތުންތެރިްނނަށެވެ. 

 4އޮތް ދެންލިސްޓް ތަުރތީބުން  ދައުވަތު ބަަލއިނުގެންފިނަމަ،ސަބަބަކާއިހުރެ 
ޔާއަށް ނުވަތަ ފެތުންތެރި ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންެމ އަވަސް ޓައިމިންގ އޮތް 

  ނެއެވެ.ފުރުޞަތު ދޭއެސޯސިއޭޝަނުން  ފެތުންތެރިްނނަށް

ފޮނުވާއިރު ަބލާނީ، މި ޤަވާއިދުގެ )ހ( ގަިއ  ދައުވަތުެފތުންތެިރންނަށް  ށްމުބާރާތަ މި (ވ)  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ނުވަތަ  ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ސްކޫލު މަދްރަސާއަކުންމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެިރން  (މ)  
ނުވަތަ  ހުއްދަެއއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެހުއްދަ ހޯާދނީ ފެތުްނތެރިޔާ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަކުން

 ގެ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.ފެތުންތެރިޔާ

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: (ފ)  

 ދައުަވތާ މެދު ގޮތެއް  އެޯސސިއޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ މިބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް  .1   
ވާ  2022އޮކްޓޫބަރ  27 އެންގުމުގެ ސުންގަޑިއަކީމިއެސޯސިއޭޝަނަށް ، ނިންމައި

 އެވެ. 12:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި

ފެތުންތެރިްނނަށް މުބާރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ދޭ ފުރުޞަތުގެ   .2   
މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ފެތުންެތރިން ފުރުޞަތު ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ފެުތންެތރިންނަށްވުރެ ފެުތންތެރިންގެ ޢަަދދު މަދުވާނަމަ، )ައށެއް(  8އިވެންޓަކުން 
އެއިވެންޓަކުން ފުރުޞަތު ޭދންޖެހޭ އެހެން ެފތުންތެރިްނަނށް ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލާނެއެވެ.
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މުބާރާތުގެ 
 .އިވެންޓްތައް 

 މި މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަްލކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި އިވެްންޓތަކެވެ. )ހ( .3
  1.  50m Freestyle  

   2.  50m Backstroke  

   3.  50m Breaststroke  

   4.  50m Butterfly  

   5.  100m Freestyle  

   6.  100m Backstroke  

   7.  100m Breaststroke  

   8.  100m Butterfly  

   9.  100m Individual Medley  

   10.  200m Freestyle  

   11.  200m Backstroke  

   12.  200m Breaststroke  

   13.  200m Butterfly  

   14.  200m Individual Medley  

   15.  400m Individual Medley  

   16.  400m Freestyle  

 މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތަކުގައި ެފތުްނތެރިން ވާދަކުރާނީ ދެޖިންސް ވަކިންނެވެ. )ށ(  

ސެމީފައިނަލް އަދި ފައިނަލް އިވެންޓްތައް މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ  )ނ(  
ފެތުންތެރިންނަށްވުރެ ގިނަ  8ބާއްވާ އުސޫލުންނެވެ. މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގައި 

 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިނުވާނެއެވެ.

( FINAސެމީ ފައިނަލް އަދި ފައިނަލް އިެވންޓަށް ެފތުންތެރިން ލޭންތަކަށްައުތރާނީ ފީނާ ) )ރ(  
 ގޮތަށެވެ.ގެ ޤަވާއިދުގައިވާ 

މުބާރާތުގެ 
ސްޕޮންސަރ 

އަދި 
ނާއި، ފެތުންތެރިން 

 ކަނޑައަޅާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.  ންމި މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރު )ހ( .3

ވަކިވަކި ފެތުންތެރިްނނަށް ސްޮޕންސަރގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއް އިޝްިތހާރު  )ށ( 
 2100cmކުރެވޭނީ އެފެތުންތެރިއަކު މުބާާރުތގައި ބޭނުންކުރާ ކިޓްގެ ކޮންމެ ޕީސްއެއްގައި 

 އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ލޯގޯ، ސްޓިކާ ފަދަ ތަކެތި ޖަހައިގެންެނވެ. 
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 ކުލަބުތަކުގެ 
 .ސްޕޮންސަރ

ގެ އިސްތިހާރެއް ފިޔަވައި، އެހެން ންސްޕޮންސަރުަރސްމީ ސްވިމިންގ ކިޓްގައި މުބާރާތުގެ  )ނ( 
 އެއްވެސް އިސްތިހާރެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެނޫންގޮތަކަށް ނުަވތަ މިމުބާާރތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަްނ  )ރ(  
ރިއަކު ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ފެތުންތެ

 ނުވާނެއެވެ.

މިއާއި ޚިލާފުވާ ފެތުންތެރިންގެ ކިޓް އަދި ސްވިމިންގ ކިޓް ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ  )ބ(  
 ލިބިގެްނވެއެވެ. އެސޯސިއޭޝަނަށްބާރު، 

ާރތެއް  )ޅ(   ަލބެއް، ެއކަޑަމީއެއް ފަދަ ެއްއވެސް ެއހެން ފަ ްތވާ ކު ްސބަ ިރން ނި ުތންތެ .ފެ ެއވެ ެވޭވނެ ެއއް ނު ާކްތތެރި ިރައށްދާއިރު ހަރަ ާރތް ކު ަތށް މިމުބާ ާވގޮ ލު  ތަމްޞީ

ހޮވާ ވަނަތައް 
 .އަދި އިނާމު 

މުބާރާތުގެ އިވެންްޓތަކުގައި އަްނހެން އަދި ފިރިެހން ފެުތންތެިރން ވަކިން، ޮކންމެ  )ހ( .4
 އިވެންޓަކަށް މެޑަލް ދެވޭނެއެވެ.

 ވަނައަށް ގޯލްޑް މެޑަލް 1 .1   

 ވަނައަށް ސިލްވަރ މެޑަލް 2 .2   

 ވަނައަށް ބްރޮންޒް މެޑަލް 3 .3   

 )ތިނެއް( ވަނައެވެ. 3އިވެންޓެއްގައި ހޮވާނީ، އެންމެ ޮމޅު  )ށ(  

 5ވަނައަށް އެންމެ އަވަސް ޓައިމިންގ ހޯދާ ފެތުންތެރިޔާއާއި،  4ސެމީ ފައިނަލްގައި  (ނ)  
ފެތުންތެރިޔާ އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ވަނައަށް އެންމެ އަވަސް ޓައިމިންގ ހޯދާ 

ދެފެތުންތެރިްނ ސްވިމް އޯފްއަކަްށ ދާނެއެވެ. ފައިނަލްގައި ފެތުްނތެރިން އަތުރާނީ، މި 
 ސްވިމްއޯފްގެ ޓައިމިންގއަށް ބަަލއިގެންނެވެ.

 މުބާރާތުގައި ހޮވާނެ ޚާއްސަ ވަނަތައް: (ރ)  

 އަންހެން  ފެންމުތުގެ ޝަރަފް: .1   

 ފިރިހެން  ފެންމުތުގެ ޝަރަފް: .2   

 މުބާރާތުގެ ޚާއްސަ ވަނަތައް ހޮވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ދީގެންނެވެ. (ބ)  

ޕޮއިންޓު ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާީނ، އަންނިވި ގޮަތށް  ފެންމުތުގެ ޝަރަފް އެރުވުމަށް  (ޅ)  
ފެތުންތެރިއާއަށް ޕޮއިންްޓދީ، އެ ޕޮއިންޓްތައް އެއްކޮށް، އެންެމ ިގނައިން ޕޮއިންޓް ިލބޭ 

 ގޮަތށެވެ. ިލބޭފެތުންތެރިއާއަށް މަޤާމް 
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ހުރިހާ  ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް ކަމުގައި ބަލާީނ، މުބާރާތުގައި އެ ފެުތންތެރިއާ ަފތާފައިވާ .1   
 ޓެވެ.ގެ ޖުމްލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންއްއިވެންޓެ

 :ނާމުއިފެންމުތުގެ ޝަރަފުގެ  (ކ)  

 : އަންހެން އަިދ ފިރިހެންޝީލްޑްފެންމުތް  .1   

 : އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފައިސާގެ އިނާމް .2   

 އަށް ން ފެތުްނތެރިއާފިރިހެފެންމުތުގެ ޝަރަފް ިލޭބ  (ހ)    
 )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ރ10000

 އަށް  ފެންމުތުގެ ޝަރަފް ިލޭބ އަންހެން ފެތުްނތެރިއާ  (ށ)    
 )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ރ10000

މުބާރާތް 
 .ހިންގުން 

މީޓަރުގެ  25މިމުބާރާތް އޮންނާނީ ހުޅުމާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި އޮންނަ  )ހ( .5
 )ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް ގައެވެ.( ސްވިމިންގ ޕޫލުގައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިަޝލުންގެ ގޮތުގައި ތިޭބނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ  )ށ(  
 ބައެކެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް އޮިފޝިއޭޓް ކުރުމުގައި އަޞްލެއް ކަމުގައި ބަލާީނ  )ނ(  
"ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްިޢއްޔާ 

މީގެއިތުރުން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށްވެސް 
ރިޢާޔަތް ކުރާނެއެވެ. މިދެންނެިވ ޤަވާޢިދުތަކުގައި ނެތްކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް 

 ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިްނގ ކޮމިޓީންނެވެ.

ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން އަދި ނަތީޖާ އާއި މެދު މައްސަލަ  )ރ(  
 ހުށަހެޅުން.

މިނިޓްގެ  15މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުތީ ަނތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ލަސްވެގެން  .1   
ހުށަހަޅަން ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް 

ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. މި މުުހލަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ބެޭހގޮތުން އިވެންޓުގެ 
ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެްނޓްެގ ނަތީޖާކަމުގައި 

 އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެެއވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަަޅންވާނީ އެފެތުްނތެރިއެއްގެ ކޯޗެވެ. ފެތުންތެރިންގެ .2   

މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ަނތީާޖ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ  .3   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
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ނު ނަމަ އެކަްނ ބަލައި ނަތީާޖ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުަވތަ އިދާރީ ޭމޒަށް ފާހަގަ ކުރެވު
ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާުނ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ޕްރޮޓެސްޓް ފޯރމް މެދުވެރިކޮށެވެ. .4   

 ޚިލާފުވުންމުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ  )ބ(  

މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންާދ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި  .1   
ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންާގ ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުެގ އިވެންޓްތަކުްނ 
ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 
ރެފްރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ުމާބރާތް ފެށިގެން 

 ނިމެންދެންވެސް މިޤަވައިދަށް ޢަަމލުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާުތގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާިއ ހުތުރު ބަުހން  .2   
އަމަލެއް ހިންގިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މުޢާމަލާތުކޮށް އޮފިޝަލަކާމެދު އަަދބާއި ޚިލާފް 

އެޢަމަލެއްގެ ބޮޑު ކުޑަ މިނަށްބަލައި މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ 
މަޝްވަރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު 

ންޓަކުން މުބާރާތު އެ ސެޝަނެއްގެ ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނުވަތަ ބަެއއް އިވެ
 ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

މުބާރާތް ހިގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިދާފަދަ ގޮތަކަށް  .3   
ޢަަމލުކުރަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ކޯޗަކު ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކްަލބެއްެގ އޮފިޝަލަކު 

އެފަރާތްތަކާމެދު ގަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުތައް ގެންނަ 
ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ކުަލބެްއ ނުވަތަ ފެުތންތެރިން ބައެްއ އިވެންޓްތަކުން 
ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުާބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 

 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުްނތެރިޔަކު ނުވަތަ ކުލަބެއްގެ ކޯޗަކު ނުވަތަ  .4   
އޮފިޝަލަކުވިޔަސް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވެްއޓޭފަދަ ގޮތަކަްށ 
މުބާރާތް ހިނގަުމންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބުކޮށް މާރާާމރީ ހިންގުންފަަދ 

އެފެުތންތެރިައކު ބައެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ 
މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިްނގ ކޮމިޓީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަަތ  .5   
ށް ހުތުރުާވފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަބުރަ

އެމައްސަލަ ބަލައި އެފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުންވަކިކޮށް ނުވަތަ ބަެއއް އިވެންޓްތަކުްނ 
ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެތުްނތެރިން ބަިއވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީމުގެ މުބާރާތުގައި  .6   
ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަަދ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފެތުންތެިރއެއްގެ އަބުރަށް 
ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ާފޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި އެޓީމެްއ 

ޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ބައެއް އިވެން
 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީައށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ހެދުން އެޅުން )ޅ(  

 އަންހެން ފެތުްނތެރިން  .1   

އަތްކަނޑައި، ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫުޓލައިގެން  )ހ(    
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަްށ ފައިވަޅާއި  )ށ(    
 ނޭރޭނެއެވެ.

ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަްށ  )ނ(    
 ނޭރޭނެއެވެ.

މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި  )ރ(    
ތުނި ފޮތިން ފަާހފައިވާ ސްވިމް ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ ކުލަކުލައިގެ 

 ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ބުރުގާ އަޅައިގެން ނުވަތަ އެޫންނގޮތަކަށް ކަރާއި ބޯ ނިވާޮކށްގެން އަންހެން  )ބ(    
 ފެތުންތެރިަނށް ފެތިދާނެއެވެ.

 ފިރިހެން ފެތުންތެިރން  .2   
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އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް ލައިގެން "ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ  )ހ(    
 މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަަކށް ނޭރޭެނއެވެ.

މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަވާފަދަ ތުިނ ފޮތިން  )ށ(    
ފަހާފައިހުރި ނުވަތަ އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލައިގެން، 

 ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ 

މުބާރާތުގައި ފިރިހެްނ ފެތުްނތެރިން ލާންާވނީ ފީާނ ެއޕްރޫވްޑް  )ނ(    
 ސްވިމިންގކިޓެވެ.

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނިވި ގޮަތެށވެ. )ކ(  

 އިވެންޓް މެނޭޖަރު  .1   

 މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު  .2   

 ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރު .3   

 ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ އެސަޝަނެއްގެ މުބާރާތުގެ .4   

މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެްތކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިުމބާރާތުގެ  )އ(  
 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. އޮަގނައިޒިންގ ކޮމިޓީއިން ބޭުނންނަަމ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ 

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ނުަވތަ މަްއސަލައިގެ ބާވަތުން ސުލޫކީ ކޮިމޓީއިން އެމައްސަލައެއް 
 ބަލައި، ނިންމުަމށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

، ޤަވައިދުގައި ުބނާ ކަންކަން މާނަކުރުމުގެ އިމި ޤަވައިދަށް އުނިއިތުރު ގެނެުއމުގެ ބާރާ )ވ(  
މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ބާރު ލިބިގެންވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

 
-ނިމުނީ-  


