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 2022  ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް   46ޤައުމީ  ބީ. އެމް. އެލް. 

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު 
 

ވަނަ ފެތުމުގެ މުާބރާތުގެ    46ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ާބއްވާ ޤައުމީ  މިއީ،  
 މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު ހިމެނޭ ލިޔުމެވެ.

 މުާބރާތުގެ ނަން: 
 2022ވަނަ ފެތުމުގެ މުާބރާތް  46އުމީ ޤަީބ. އެމް. އެލް. 

2022National Swimming Competition  thBML, 45 

 ތައާރަފް  . 1 )ހ( 

 ތާރީޚް:ތަނާ މުާބރާތް އޮންނާނެ 
 .. ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލްއަށް 25ން  19 ،ނޮވެމްަބރު، 2022

   )ށ( 

 ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ މުާބރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ:
Bank of Maldives PLC 

   )ނ( 

 ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:މުާބރާތް 
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

   )ރ(

 މުާބރާތުގެ ަބއިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 
  13:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2022ނޮވެމްަބރު  13

   )ބ( 

 މުާބރާތުގައި ހިމެނިފައިވާ ަބއިތައް:
ަބއިތަކުން،   އަންނަނިވި  ރޭވިފައިވަނީ   މުާބރާތް  ވަކިން  މި  ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން 

 ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.

   )ޅ(

    .1 .ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ ަބއި

    .2 .އޯޕަން ކެޓަގަރީ

     )ހ(  ކެޓަގަރީ.  (EAD) އެލީޓް އެތްލީޓްސް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒް

     )ށ(  .ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ
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     )ނ(  .ސީނިއަރ ކެޓަގަރީ

     )ރ( . މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

   )ކ(  . މުާބރާތުގެ ގިންތި: ޤައުމީ ލެވެލް

 

ކުރެވޭނީ   ަބއިވެރި  އިވެންޓެއްގައި  ކޮންމެ  ޓީމަކަށް  ކޮންމެ  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި 
 ފެތުންތެރިންނެވެ.  3ގިނަވެގެން 

މުބާރާތުގެ   . 2 )ހ( 
 އިވެންޓްތައް 

EAD  ްަބއިވެރިވާ ފެތުންތެރިން ފިޔަވައި ކެޓަގަރީގައި    އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒ  
ތަކުގައި އިވެންޓެއް ޭބއްވޭނީ  އެހެން ކެޓަގަރީ އިފިޔަވަ  )ގެ )ހ(  .2. ގެ )ޅ( ގެ 1)

ަބއިވެރިވެފައިވާ  ޓީމު    3ނުވަތަ  ފެތުންތެރިން    3އެއިވެންޓެއްގައި މަދުވެގެން ޖިންސަކުން  
 ނަމައެވެ.

 )ށ( 

EAD  ްއިވެންޓެއް ޭބއްވޭނީ ޖިންސަކުން    ކެޓަގަރީގެ  އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒ
މިަބއިގައި ވާދަކުރާ    ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.  3މަދުވެގެން  އެ އިވެންޓެއްގައި  

މީހެއްގެ   އެހެން  އިވެންޓް  ފެތުންތެރިންނަކީ  ފަތައި  އަމިއްލައަށް  އެހީއާނުލައި 
ފެތުންތެރިއަކަށް ތަމްރީނުލިިބފައިހުރި  ޚިލާފަށް    ފުރިހަމަކުރެވޭފަދަ  މިއާ  ވާންވާނެއެވެ. 

ހިނގާފައި ނުވަތަ ކިކްޯބޑުފަދަ ވަޞީލަތެއްގެ އެހީގައި ނޫންނަމަ އެހެން މީހެއްގެ އެހީގައި 
 ވެ.އިވެންޓް ފުރިހަމަކުރަން ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެ

   )ނ( 

ކެޓަގަރީ   ޓީމް  އިވެންޓްތައް  މުާބރާތުގެ  ކެޓަގަރީގެ  ޓީމު  ޖިންސަކުން  އަދި  ޭބއްވޭނީ، 
 )ތިނެއް( ޓީމު ަބއިވެރިވެފައި ވާނަމައެވެ. 3މަދުވެގެން 

   )ރ(

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށް ޓީމެއްގެ ނަމުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ 
 އިވެންޓުގައެވެ. 4ނުހިމަނައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓު 

   )ބ( 

އިވެންޓް ފިޔަވައި އެހެން   4ޓީމުގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ  ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން 
ކެޓަގަރީގައި އޯޕަން  އިވެންޓްގެ   އިވެންޓްތަކުގައި  ޓީމް  މުާބރާތުގެ  ކުރެވޭނެއެވެ.  ވާދަ 

ަބއިވެރިވާ   އެފެތުންތެރިއަކު  ވާދައެއް  ގޮތުގައި  ކެޓަގަރީގައި  އޯޕަން  އިވެންޓެއްގައި 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

   )ޅ(
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   )ކ(  މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ. 

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 

    ✓ 800m Freestyle 

    ✓ 4 x 50m Freestyle Relay 

    ✓ 4 x 50m Medley Relay 

    ✓ 4 x 100m Freestyle Relay 

    ✓ 4 x 100m Medley Relay 

12 11 5 5 17  
 

ުބނާ ކެޓަގަރީތަކަށް، އަންހެން އަދި . ގެ )ޅ( ގައި  1މުާބރާތް އޮންނާނީ، މިޤަވައިދުގެ  
 ވަކިން ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.  ޖިންސު ފިރިހެން

   )ވ( 

މިމުާބރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ހީޓް އަދި ފައިނަލް އިވެންޓްތައް ާބއްވާ  
ޤަވައިދާއި  ފީނާގެ  އަތުރާނީ  ފެތުންތެރިން  ފައިނަލްތަކަށް  ހީޓްތަކަށާއި  އުސޫލުންނެވެ. 

ނަމަވެސް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ ހީޓްތަކުން އެންމެ މޮޅު    ތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އެއްގޮ
 ފެތުންތެރިންނެވެ.  4

   )މ( 

( ފީނާ  ލޭންތަކަށްއަތުރާނީ  ފެތުންތެރިން  ހީޓްތަކުގައި  އަދި  ގެ FINAފައިނަލް   )
 ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

   )ފ( 

 

މުބާރާތުގައި   . 3 )ހ(  ޓީމް ކެޓަގަރީ  
 ބައިވެރިވުން 

 ދަފްތަރުގައި މިމުާބރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރގެ

ހިންގާ  ޤަވަޢިދާ އެއްގޮތަށް    ،ވެ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވެރަޖިސްޓްރީ

1.  
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މިގޮތުން   އެކަންޏެވެ.  އަދި އެކަޑެމީޒްތަކަށް  ޖަމާޢަތް  ،ކުޅިވަރު ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާ 

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާޓީމު ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް އެސޯސިއޭޝަނަށް  

ނަމުގައި  ޓީމެއްގެ  ހުށަނާޅައި  މިލިޔެކިޔުންތައް  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން 

ފުރުޞަތު   ޖަމްޢިއްޔާވާދަކުރުމުގެ  އެކަޑެމީޒްތަކަށް   ޖަމާޢަތް  ،ކްލަްބ  އަދި 

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

    )ހ(  )ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްެގ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފާ( ކޮޕީސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރީ 

    )ށ(  )ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްެގ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފާ(ލޯގޯގެ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ 

ކޮމިޓީގެ   ހިންގާ  ހަމަނުވާ  ސްޕޯޓްސްެގ ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ  މުއްދަތު  އޮފް  )ކޮމިޝަނަރ 

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފާ(

    )ނ( 

)އަހަރީ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް، ކޮމިޝަނަރ  ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ    2021

ކޮށްފާ(  ރަޖިސްޓަރީ  ސްޕޯޓްސްެގ  ހަމަނުވާނަމަ    އޮފް  އަހަރު  ކުރިފަހުން  ރަޖިސްޓަރީ 

 މިރިޕޯޓް ހުށަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 

    )ރ(

މުާބރާތުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން މި
ކްލަްބތައް ތަމްސީލުކުރަން ސްކޫލަކުން ނުވަތަ އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުމާއި ވީއްލުމުގެ 

ކުރިޔަ ކްލަްބތަކަންކަން  ގެންދާނީ  ކްލަަބށް  ޙާލަތުގައި،ކުންނެވެ.  އެދިއްޖެ    ކުން 
ހުށަހަޅާފައިވާ   މުފޯ އެސޯސިއޭޝަނަށް  މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް    ކުފެތުންތެރިއަ

 ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

2.    

 ޓީމަށްމެދުގައި އެފެތުންތެރިއަކު    މިމުާބރާތުގައި ޓީމްތަކުން ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ
ފެތުމަށް އެއްަބސްވާ އެއްަބސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި، އެސޯސިއޭޝަނުން 

އެސޯސިއޭޝަނަށް   24  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިއެއްަބސްވުން  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

3.    

ކޮންމެ   ަބއިވެރިވާ  ޭބރުގެ    ޓީމަކަށްވެސްމިމުާބރާތުގައި  )އެކެއް(   1ރާއްޖެއިން 
 ަބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބގެންވެއެވެ.  )ޖިންސް ވަކިން( ފެތުންތެރިޔަކު

4.    



` 
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 
   

Ref: BML National SC Rules 2022 ht46 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7 5/16 

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

ޓީމު ވާދަކުރާ  ގެންނަނަމަ  މުާބރާތުގައި  ފެތުންތެރިޔަކު  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ތަކުން 
ކަނޑައަޅާއިފައިވާ   މިކަމަށް  ދާއިރާތަކުން  ކަމާއިެބހޭ  ސަރުކާރުގެ  ގެންނަންޖެހޭނީ 

 ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

5.    

ރާއްޖެ  އެފެތުންތެރިޔަކު    ،މުާބރާތުގައި ރާއްޖެއިންޭބރުގެ ފެތުންތެރިޔަކު ވާދަކުރާނަމަ
އްދައެއް ހޯދުމަކީ އެފެތުންތެރިޔަކު ހޯދަންޖެހޭ ހުވިސާހޯދުމާ އެނޫންވެސް    ގެނައުމަށް

ޒިންމާއެކެވެ. ކްލަެބއްގެ  އޮވެ،   ަބއިވެރުކުރާ  ވިސާ  ވޯކްޕާމިޓް  ރާއްޖޭގައި 
ގިނަވެފައިވާ   1މަސައްކަތްކުރަމުންދާތާ   އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  އަހަރު  )އެކެއް( 

އުޅުމުގެ   ރާއްޖޭގައި  އެމީހަކީވެސް  ަބއިވެރިވާނަމަ  މުާބރާތުގައި  ިބދޭސީން 
 ސާ އޮތް މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ސައްޙަވި

6.    

   )ށ(  މުބާރާތުގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީ 

  އަދި   މާސްޓަރސް،  ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ  ޓަގަރީގައި އޮންނާނީމުާބރާތުގެ އޯޕަން ކެ
EAD    ިކެޓަގަރީގައ އޯޕަން  ަބއެވެ.  ންތެރިން  ފެތު  ަބއިވެރިވާފެތުންތެރިންގެ 

މުާބރާތުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން  ކެޓަގަރީ ކަނޑައަޅާނީ    ަބއިވެރިވާނެ
ކުލަަބކުންނެވެ.    ކުއައެފެތުންތެރި ތަމްޞީލްކުރާ  އެފެތުންތެރިއެއް  އޯޕަން  ނުވަތަ 

ވާދަކުރާ   ނުފުރޭ    18ކެޓަގަރީގައި  ވާދަކުރާނެފެތުއަހަރު  ކެޓަގަރީ   ންތެރިން 
އެއްގޮ  ކަނޑައަޅާނީ ޤަވާއިދާއި  އެފެތުންތެރިންގެ  މުާބރާތުގެ  މަތީން  ތްވާގޮތުގެ 

ެބލެނިވެރި އެފެތުންތެރިންގެ  ނުވަތަ  މަތީން ބެލެނިވެރިން  ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ  ން 
 ކޯޗުންނެވެ.

1.    

ކެޓަގަރީގައި   އެފެތުންތެރިއަ  ންއެފެތުންތެރިއޯޕަން   ންވާދަކުރަ  ކުފަތަންވާނީ، 
 ކެޓަގަރީގައެވެ.)އެކެއް(  1ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 

2.    

    .3  ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.  މިމުާބރާތުގެ އޯޕަންކެޓަގަރީގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް

)ހައެއް(   06ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ  ދިވެހިވޯކް ޕާމިޓް ވިސާ އާއެކު،    މީގެ އިތުރުން
ިބދޭސީންނަށްވެސް   ގިނަދުވަސްވެފައިވާ  ކެޓަގަރީގައި މަހަށްވުރެ  އޯޕަން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  މިކަން  ލިޔެކިޔުންތައް   ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ. 
ނުވަތަ އެފެތުންތެރިއެއް ނިސްަބތްވާ ކްލަަބކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ކުއެފެތުންތެރިއަ

އޯ މުާބރާތުގެ  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  މިނޫން  އިންޑިވިޖުއަލް  ކެޓަގަރީގެ  ޕަން 

4.    
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ފެތުންތެރިޔަކަށް   ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ފުރުޞަތެއް   ވާދަކުރުމުގެއިވެންޓެއްގައި 
 ނޯންނާނެއެވެ. 

   )ނ(  އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ އުމުރުފުރާ އަދި ކެޓަގަރީތަކުގެ ތަފްޞީލް: 

ވަނައަހަރު އުފަންވެފައިވާ ،   2010، 2009ަބއިވެރިވެވޭނީ    ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

1.    

ކެޓަގަރީގައި   ކުރިން 31ޑިސެންަބރު    2008  ަބއިވެރިވެވޭނީސީނިއަރ  ގެ 
 އުފަންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

2.    

 ޑިސެންަބރުމަހުގެވަނަ އަހަރުގެ   2021މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  
 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފެތުންތެރިންނަށެވެ. 25 ކުރިންގެ ވަނަ ދުވަހު 31

3.    

EAD  ްޑިސްއެބިލިޓީޒ ވިތު  އެތުލީޓް  ަބއިވެރިވާ   އެލީޓް  ކެޓަގަރީގައި 
ވަނަ ދުވަހުގެ    31މަހުގެ  ޑިސެންަބރު  ވަނަ އަހަރުގެ    2021ފެތުންތެރިންނަށް  

އިން އަހަރު ފުރިފައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި، މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ  12  ކުރިން
ޚާއްސައެހީއަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  އިން  މޯލްޑިވްސް  އޮލިމްޕިކްސް  ސްޕެޝަލް  ނުވަތަ 

ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ  ފެތުންތެރިއެއްކަން  ކަމާއިެބހޭ   ބޭނުންވާ  ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ 
އެފަދަ ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިކުރަން   ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އެ

4.    

   )ރ(  ބައިވެރިވުމުގެ ފީ: 

ފިރިހެން   އަދި  އަންހެން  ކޮންމެ  ގޮތުގައި  ފީއެއްގެ  ަބއިވެރިވުމުގެ  މިމުާބރާތުގައި 
 ރ )އެއް ހާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.1000.00ޓީމަކުންވެސް 

1.    

ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ ކޮންމެ މި މުާބރާތުގެ އޯޕަން  
 ރ )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން ވާނެއެވެ.50.00އިވެންޓަކަށް 

2.    

ވާދަކުރާ  ޓީމުތަކުން  ތެރެއިން  ފެތުންތެރިންގެ  ވާދަކުރާ  މުާބރާތުގައި 
ކެޓަ އޯޕަން  ފިޔަވައި  އިވެންޓް  ވާދަކުރާ  ޓީމުތަކުން  ގަރީގެ ފެތުންތެރިންވެސް 

3.    
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ރ )ފަންސާސް 50.00އިވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާނަމަ ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް  
 ރުފިޔާ( ދައްކަން ވާނެއެވެ.

ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފެތުންތެރިންގެ ކެޓަގަރީ ގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން މި 
 . ގައި ަބޔާންކުރާ ފީ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. 2މާއްދާގެ 

4.    

މުާބރާތުގައި ފެތުންތެރިއަކު ަބއިވެރިވާ އިވެންޓެއް ކެންސަލްވެއްޖެ ނަމަ، އެފައިސާ 
އެ   އިވެންޓަށް  ހުށަހެޅުމުން  އެސޯސިއޭޝަނަށް  ލިޔުމުން  އަނުބރާދިނުމަށް 
ފެތުންތެރިއެއް ދެއްކި ފައިސާ އަނުބރާ ލިޭބނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް 

މުާބރާތް   ހަމަވުމުގެ    5ނިމި  ަބލައިގަނެވޭނީ  ދުވަސް  މަސައްކަތު  )ފަހެއް( 
 ކުރީންނެވެ. އޭގެފަހުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.    

   )ބ(  ހުށަހެޅުން   މު ފޯ 

ާބރާތުގައި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމްތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފެތުންތެރިންވެސް މު
ފޯ މުާބރާތުގައި   މުަބއިވެރިވުމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  ސުންގަޑި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ަބއިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 

1.    

މާއި،  ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް    ފޯމު
 ތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. މުތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޯ

2.    

ނަމުގައި  ޓީމެއްގެ  ތެރެއިން  ފެތުންތެރިންގެ  ވާދަކުރާ  ކެޓަގަރީގައި  އޯޕަން 
ޓީމުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފޯމު ށަހަޅާނީ  ަބއިވެރިވުމަށް ހުވާދަކުރާނަމަ މުާބރާތުގައި  

އެސޯސިއޭޝަނަށް   ފޯމު  2ިމ  ،  މުއަދި އިންޑިވިޖުއަލް ފޯ  މު ޓީމް ފޯ  .އެކަންޏެވެ
 ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ. މުތެރިއެއްގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގެ ފޯލިިބފައިވާނަމަ، އެފެތުން

3.    

   )ޅ(  އި ވާދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ. )ބާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް މިމުބާރާތުގަ  12ޢުމުރުން  

 

މުބާރާތުގެ   . 4 )ހ(  އަކީ ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕީ. އެލް. ސީ އެވެ.  މި މުާބރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ
ސްޕޮންސަރ  

އަދި ކްލަބް އާއި  
ސްޕޮންސަރުން   ހޯދާ  ފެތުންތެރިން  ބޭނުންކުރެވޭނީ  ޓީމްތަކާއި،  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް 

 އެޓީމަކަށް ލިޭބ ޓެންޓުގެ އެތެރެއާއި އެޓީމަކުން ބޭނުންކުރާ ހެދުމެވެ.
 )ށ( 
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ާބއްވަން  މުާބރާތް  ޙަރަކާތެއްގައި  އެއްވެސް  މިމުާބރާތުގެ  ނުވަތަ  އެނޫންގޮތަކަށް 
ސްޕޮންސަރ   ޓީމަކުން  އެއްވެސް  ސަރަޙައްދުގައި  ޭބނުންކޮށްގެން  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ނުވާނެއެވެ. 

ގެ   )ނ(  ފެތުންތެރިން 
 ސްޕޮންސަރ 

އެސޯސިއޭޝަނުންދޭ  މުާބރާތުގެ ސްވިމިންގ  ބޭނުންކުރަންވާނީ  އިވެންޓްތަކުގައި   
އިވެންޓެއް  އެ  އިވެންޓް  ފެތުންތެރިން  އެކަންޏެވެ.  ކެޕް  ސްޕޮންސަރ  ީބ.އެމް.އެލް 
ޓޭަބލްއަށް   އޮފިޝަލުންގެ  ކެޕް  ބޭނުންކުރި  އިވެންޓުގައި  އެ  ނިމުމަށްފަހު 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ހަވާލު

 )ރ(

މެއިން  މުާބރާތުގެ  މި  އަކީ  ސްޕޮންސަރ  ފެތުންތެރިއެއްގެ  ނުވަތަ  ކްލަެބއް  އެއްވެސް 
އެ ސްޕޮ ކޮންޕެޓިޓަރއެއް ނަމަ،  ޑައިރެކްޓް  ހިމެނޭ  ސްޕޮންސަރުގެ  މުާބރާތް  ންސަރެއް 

އެހަސަރަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ޭބނުމެއް  ފެތުންތެރިއައްދުގައި  ނުވަތަ  ކްލަެބއް  ދާ  ހޯ  ކު 
ކަށަވަރުކުރަން  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރެވޭނެކަން  މުާބރާތުގައި  ސްޕޮންސަރ 

)ހަތެއް( ދުވަސްކުރިން ލިޔުމުން އެސޯސިއޭޝަނަށް   7ބޭނުންނަމަ، މުާބރާތް ފެށުމުގެ  
 ހުށަހަޅައި، އެކަން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

 )ބ( 

 

މުބާރާތުގެ   . 5 )ހ(  ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. ޓީމް ކެޓަގަރީގެ މެޑަލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ 
އިނާމް   މެޑަލް، 
ޕޮއިންޓް   އަދި 

ދިނުމުގެ  
 އުޞޫލު 

  .1 ރިލޭ އިވެންޓް

   )ހ(  ޕޮއިންޓު 30 ގޯލްޑް މެޑަލް: 

   )ށ(  ޕޮއިންޓު 20 ސިލްވަރ މެޑަލް: 

   )ނ(  ޕޮއިންޓް 10 ްބރޮންޒް މެޑަލް:

    .2 އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓް

     )ހ(  ޕޮއިންޓު 15 ގޯލްޑް މެޑަލް: 

     )ށ(  ޕޮއިންޓު 10 ސިލްވަރ މެޑަލް: 

     )ނ(  ޕޮއިންޓް 05 ްބރޮންޒް މެޑަލް:
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   )ށ(  އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ މެޑަލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

     .1 ޕޮއިންޓު 15 ގޯލްޑް މެޑަލް: 

     .2 ޕޮއިންޓު 10 ސިލްވަރ މެޑަލް: 

     .3 ޕޮއިންޓް 05 ްބރޮންޒް މެޑަލް:

ފެތުންތެރިޔަކު   އިތުރުން  ޓީމެއްގެ  އިވެންޓުގެ  ފަތާ  ކެޓަގަރީޓީމަށް  ގެ  އޯޕަން 
ހޯދާ  އިވެންޓުތަކު ފަތައިގެން  ކެޓަގަރީގައި  އޯޕަން  އެފެތުންތެރިން  ފެތިނަމަވެސް  ގައި 

 ޕޮއިންޓް ޓީމަކަށް ނުގުނޭނެއެވެ. 

   )ނ( 

ކެޓަގަރީއެއް ންމެ  ކޮ   ތެރެއިން)ޅ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ  . ގ1ެމިޤަވައިދުގެ  
 މެޑަލް ދެވޭނެއެވެ.އިވެންޓުތަކަށް އަދި ޖިންސެއް ވަކިން، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް 

   )ރ(

    .1 ވަނައަށް ގޯލްޑް މެޑަލް 1

    .2 ވަނައަށް ސިލްވަރ މެޑަލް 2

    .3 ވަނައަށް ްބރޮންޒް މެޑަލް 3

މަތިން މެޑަލް ދެވޭނީ އެ ރިލޭއެއްގައި ފެތި   މެޑަލް ސްޓޭންޑްރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި  
)ހަތަރެއް( ފެތުންތެރިންނަށް އެކަންޏެވެ. ރިޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ފެތުންތެރިންގެ    4

މުާބރާތުގެ   ޙަވާލުކުރެވޭނީ  ނަން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ފެތުންތެރިންނަށް މެޑަލް 
މުާބރާތު  ޑެސްކުންނެވެ. މި  ވާންވާނީ  އެފެތުންތެރިއަކު  އެއް އަދި  މަދުވެގެން  ގެ 

 އިވެންޓުގައި ަބއިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފެތުންތެރިއަކަށެވެ.

4.    

، . ގައި ަބޔާންކުރާ ޓީމް ކެޓަގަރީގެ ޚާއްސަ ވަނަތަކަށ1ް. ގެ )ޅ( ގެ  1މިޤަވައިދުގެ  

 ދެޖިންސު ވަކިން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިނާމް ދެވޭނެއެވެ. 
   ( ބ )

    .1 ރ )ާބރަހާސް ރުފިޔާ( އަދި ވާދައިގެ ތަށި. 12000.00ޓީމަށް ވަނަ  1

    .2 އަދި ޓްރޮފީ / ޝީލްޑް   ރުފިޔާ( ފަސްސަތޭކަ  ރ)އަށްހާސ8500.00ްވަނަ ޓީމަށް    2

    .3 އަދި ޓްރޮފީ / ޝީލްޑް ރ )ހަހާސް ރުފިޔާ(6000.00ވަނަ ޓީމަށް  3
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ޙަވާލުކުރެވޭނީ   ފައިސާ  ހުޅުވާފައިވާ  ޓީމުތަކަށް  ނަމުގައި  ޓީމުގެ  ހަމައެކަނި 
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށެވެ. ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އެކައުންޓަށް ޓީމުގެ ފައިސާ 
ނަމުގައި  އެޓީމެއްގެ  ޖަމާކުރަންވާއިރު  އިނާމުފައިސާ  ނުދެވޭނެއެވެ.  ޖަމާކޮށް 

ގައި އެކައުންޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައި ނުވާނަމަ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ޓީމުގެ ނަމު 
 ހުޅުވައި ލިޔެކިޔުންތައް އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

4.    

ގެ  1މިޤަވައިދުގެ   )ޅ(  ގެ  ކެޓަ.  2.  އޯޕަން  ަބއިވެރިވާ ގަރީމުާބރާތުގެ  ތަކުގައި 
އެންމެ މޮޅު    އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވަކީންކެޓަގަރީ ވަކިން  ފެތުންތެރީންގެ ތެރެއިން  

 ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިނާމް ދެވޭނެއެވެ. 

   (ޅ)

    .1 ޓްރޮފީ / ޝީލްޑްރ )ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި  1500.00  :ވަނަ ފެތުންރިޔާ  1

    .2 އަދި ޓްރޮފީ / ޝީލްޑް ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ(1000.00 :ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ 2

    .3 އަދި ޓްރޮފީ / ޝީލްޑް  ރ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(500.00  :ވަނަ ފެތުންރެރިޔާ  3

ޖިންސަކުން   އެ  އެކެޓަގަރީއެއްގައި  ހޮވާނީ  ޚާއްސަވަނަތައް  ކެޓަގަރީގެ   3އޯޕަން 
 ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިވެ، ފަތާފައިވާނަމައެވެ.

   )ކ( 

ޚާއްސަ ވަނަ އާއި  މިޤަވައިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ރިޒަލްޓް، އިވެންޓް ވަނަ އަދި  
 ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ަބޔާންކޮށް ސެޓްފިކެޓް)ތައް( ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

   ( އ)

މިމުާބރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުާބރާތުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޓީމްތަކުގެ ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަށް  
އޮންނަ މިަބއްދަލުވުން  އޮންނާނެއެވެ.  ަބއްދަލުވުން  ޭބއްވޭނެތަނަކާއި    ،ތާރީޚާއި  ާބއްވާ 

 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ. 24މަދުވެގެން  ،ވަގުތެއް

މުބާރާތް   . 6 )ހ( 
 ހިންގުން 

ރާތް ާބއްވަން  މިނޫންތަނެއްގައި މުާބ  ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައެވެ.މިމުާބރާތް އޮންނާނީ  
ހިދެއްގައި އެކަން ނިންމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް   ޖެހިއްޖެ

ާބއްވާތަނެއް ފައިނަލްވުމާއެކު ސްވިމިންގ   ލިިބގެންވެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މުާބރާތް 
 އެސޯސިއޭޝަނުން ކްލަްބތަކަށާ ފެތުންތެރިންނަށް އަންގާނެއެވެ. 

   )ށ( 

އެސޯސިއޭޝަނުން  ސްވިމިންގ  އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޭބނީ    ރެފްރީންނާއިމިމުާބރާތުގެ  
 ކަނޑައަޅާ ަބއެކެވެ.

   )ނ( 
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ކަމު އަޞްލެއް  ކުރުމުގައި  އޮފިޝިއޭޓް  އިވެންޓްތައް  ބަލާނީ މިމުާބރާތުގެ  ގައި 
ޤަަބއިނަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިން  "ފީނާ"  ޖަމްޢިއްޔާ  ފެތުމުގެ  ވާޢިދުތަކަށެވެ.  އަގުވާމީ 
ގަވާޢިދުތަކާއި ސްވިމިންގ    ތުރުންމީގެއި ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެސޯސިއޭޝަނުން 

ނެތްކަމެއް  ޤަވާޢިދުތަކުގައި  މިދެންނެވި  ކުރާނެއެވެ.  ރިޢާޔަތް  އުޞޫލުތަކަށްވެސް 
 ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. 

   )ރ(

   )ބ(  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.މެދު ކޮލިފައިވުމާއިފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސް

ލޭން  ފަތަމުންދާ  އެފެތުންތެރިޔާ  ފެތުންތެރިން  ފަތާ  އިވެންޓްތަކުގައި  މުާބރާތުގެ 
ހަށިގަނޑުން  ނުވަތަ  ހަށިގަނޑު  މުޅި  ފެތުންތެރިޔާގެ  ލޭނަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި 

ރޭސްކު ފެތުންތެރިޔާއަށް  ލޭނުގެ  އޮތް  ޖެހިގެން  ަބދަލުވެ  ރިޔަށްގެންދަން ަބއެއް 
ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ޑިސްކޮލިފައި  ފެތުންތެރިޔާ  ލޭންަބދަލުވި  އުނދަގޫނުވާނަމަ 

  ؛ނަމަވެސް

1.    

ފެތުންތެރިޔާ އިވެންޓް ސްޓާޓްކޮށް ނިންމަންވާނީ އަދި ޓާންކުރާނަމަ ޓާންކުރަންވާނީ  
ކުރުމުގަ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭންގައެވެ. އިވެންޓް ސްޓާޓް  

އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި އަދި ޓާން ކުރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން  
އިވެންޓް ނިންމައި ނުވަތަ ޓާނިން ހަދައިފިނަމަ އެފެތުންތެރިޔަކު   ،އިވެންޓް ފަށައި

 އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.

2.    

ށަވަރުވުން އަދި ނަތީޖާ އާއި މެދު މައްސަލަ  ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަ
 ހުށަހެޅުން. 

   )ޅ(

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  މައްސަލަ  ކަންތައްތަކަށް  ދިމާވާ  އިވެންޓްތަކުގައި  މިމުާބރާތުގެ 
ގަވައިދާއި  އެކުލަވާލައިފާއިވާ  ހިންގަން  މުާބރަތް  ހުށަހެޅޭނީ  މައްސަލަ  ނަމަވެސް 

ކަމެއް   ނިންމާފައިވާ  އިވެންޓަކާއި ޚިލާފަށް  ޚިލާފަށް  ގަވާޢިދާއި  ފީނާގެ  ނުވަތަ 
ނޫންކަމަށް   އިންސާފުވެރިގޮތް  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތަކީ  ނިންމާ  ރެފްރީ  ގުޅޭގޮތުން 

 ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

1.    

ނަތީޖާ   ވަގުތީ  އިވެންޓުގެ  ލަސްވެގެން  މުާބރާތުގެ  މިނިޓްގެ   15އިޢުލާނުކުރާތާ 
ހުށަހަޅަން   އެމައްސަލައެއް  އޮތްނަމަ  މައްސަލައެއް  އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން  ތެރޭގައި 

ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ެބހޭގޮތުން އިވެންޓުގެ    ވަގުތުގެޞަތު އޮންނާނެއެވެ. މި  ފުރު

2.    
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ހުށަނާޅާނަމަ   މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ޓީމަކުން  ނުވަތަ  އިވެންޓްގެ ަބއިވެރިއަކު 
ކަމުގައި  ނަތީޖާ  އިވެންޓްގެ  ނަތީޖާއަކީ  ފުރަތަމަ  އިޢުލާނުކުރި  ނަތީޖާކަމުގައި 

 ވާނެއެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ކޯޗެވެ. ކޯޗަކު ނެތި 
ސަލަހަ މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން، އެފެތުންތެރިންގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މައް

ަބއިވެރިވާ    ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނެތި  ފެތުންތެރިންގެ    18ކޯޗަކު  ދަށުގެ  އަހަރުން 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ެބލެނިވެރިއެކެވެ.

3.    

ހުށަހަޅާނަމަ،   މައްސަލައެއް  ރިލޭތަކުގެ  އަދި  އިންޑިވިޖުއަލް  ކެޓަގަރީގެ  ޓީމް 
އެޓީމަކުންނެވެ. އަދި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމަކުން އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ  

ނުވަތަ   މެނޭޖަރ  ޓީމްގެ  ހަމައެކަނި  ސޮއިކުރެވޭނީ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ 
 ކޯޗަށެވެ.

4.    

އިވެންޓެއްގެ  އެ  ކުރާފަހުންވެސް  އިޢުލާނު  ނަތީޖާ  އިވެންޓެއްގެ  މުާބރާތުގެ 
ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުރެވި  ފާހަގަ  ހުރިކަން  މައްސަލައެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ަބލައި ނަތީޖާ  

 އަންގާނެއެވެ.ލަތެއްގައިނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާ 

5.    

    .6 މެދުވެރިކޮށެވެ. މުހުށަހަޅަންވާނީ ޕްރޮޓެސްޓް ފޯ މައްސަލަ

   )ކ(  ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ 

އާއި   ޕާފޯމަންސް  ފެތުންތެރިންގެ  ކުރިޔަށްދާއިރު  ރޭސްތައް  ފެތުމުގެ  މުާބރާތުގެ 
ހިނގަމުންދާގޮތް ެބލުމަށާއި އިވެންޓްތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި އޮފިޝިއޭޓިންގެ ކަންކަން  

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ަބލައި ޖަވާުބދިނުމުގައި ރެފްރީއަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި  
 ކުލަބްތަކުން ޭބނުންވާނަމަ ޖުރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.

1.    

    .2 މެމްަބރުންގެ މައްޗަށެވެ. 3 މަދުވެގެން މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާނީ

ހުށަހަޅާ   ކުލަުބތަކުން  އެކުލަވާލާނީ  ކޮމިޓީ  ޖޫރީ  އެކުލަވާލާ  މިގޮތުން 
ގޮތުގައި   .ނަންތަކުގެތެރެއިންނެވެ ކޯޗެއްގެ  ޓީމެއްގެ  ކުލަެބއްގެ ނުވަތަ  އެއްވެސް 

 ވެ.މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމްަބރުންގެ ގޮތުގައި ނުތިޭބނެއެ 

3.    
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ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީއަކީ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ރޭސްތައް ބަލަން  
ަބއެކެވެ. ަބލަންނެތި،    ތިބެންޖެހޭނެ  ކުރިޔަށްދާއިރު  ރޭސްތައް  މުާބރާތުގެ 

މައްސަލައެއް   މެންަބރެކޭުބނެ  ކޮމިޓީގެ  އެޕީލްސް  އޮފް  ޖޫރީ  ތިމަންނައަކީ 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅިޔަސް އެކަން ަބލައި 

4.    

އެޕީލްސް   އޮފް  ފީނާގެ  ޖޫރީ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ކްލަްބތަކުން  ހިމެނުމަށް  ކޮމިޓީގައި 
ަބއިވެރިނުވާ   ޙަރަކާތެއްގައި  އެއްވެސް  މުާބރާތުގެ  އަހުލުވެރި،  ޤަވާއިދުތަކަށް 

 މީހެއްގެނަމެވެ.

5.    

   )އ(  ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުންމުާބރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ގަވާއިދާ 

މިމުާބރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި  
އިވެންޓްތަކުން  މުާބރާތުގެ  ފެތުންތެރިޔަކު  ހިންގާ  ޢަމަލެއް  ޚިލާފުވާފަދަ 

ފުރިހަމަ   ވަކިކުރުމުގެ  މުާބރާތުން  މުާބރާތުގެ  ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ  އިޚްތިޔާރު 
މު މިގޮތުން  ލިިބގެންވެއެވެ.  މިއެސޯސިއޭޝަނަށް  ފެށިގެން ރެފްރީއަށާއި  ާބރާތް 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިޤަވައިދަށްނިމެންދެންވެސް 

1.    

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާތުގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރު ބަހުން  
ހިންގިކަން  މުޢާމަލާތުކޮށް   އަމަލެއް  ޚިލާފް  އަދަާބއި  އޮފިޝަލަކާމެދު 

މިނަށްަބލައި މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ޮބޑު ކުޑަ 
ވަ މުާބރާތުން  ފެތުންތެރިޔާ  އެކު  މަޝްވަރާއާއި  ފުރިހަމަ  ކޮމެޓީގެ  ކިކުރުމުގެ 

ާބރު  އިޚްތިޔާރާ ލިއެ ސެޝަނެއް  މުާބރާތުއި  ރެފްރީއަށް  ިބގެންވެއެވެ. ނުވަތަ ގެ 
ަބއެއް އިވެންޓަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

2.    

ގޮތަކަށް   ގެއްލިދާފަދަ  އަމާންކަން  އަމަން  ސަރަޙައްދުގެ  ހިގަމުންދާ  މުާބރާތް 
މަ އެފަރާތްތަކާމެދު ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކްލަެބއްގެ އޮފިޝަލަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާނަ

ގަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުތައް ގެންނަ ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ  
ނުވަތަ  ސަސްޕެންޑްކޮށް  އިވެންޓްތަކުން  ަބއެއް  ފެތުންތެރިން  ނުވަތަ  ކުލަެބއް 
ކޮމިޓީއަށް  އޮގަނައިޒިންގ  މުާބރާތުގެ  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  މުާބރާތުން 

 . ލިިބގެންވެއެވެ

3.    
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އޮފިޝަލަކުވިޔަސް  ކުލަެބއްގެ  ނުވަތަ  ފެތުންތެރިޔަކު  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި 
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މުާބރާތް ހިނގަމުންދާ  
ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވުާބކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ  

މުާބރާތުން  އެފެތުންތެރިއަ ނުވަތަ  ސަސްޕެންޑްކޮށް  އިވެންޓްތަކުން  ަބއެއް  ކު 
 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

4.    

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ  
ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ  ފެތުންތެރިއެއްގެ އަުބރަށް  

އެމައްސަލަ ަބލައި އެފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާތުންވަކިކޮށް ނުވަތަ ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން  
ކޮމިޓީއަށް  އޮގަނައިޒިންގ  މުާބރާތުގެ  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުގެ  ސަސްޕެންޑް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

5.    

ފެތުންތެރިން ޓީމުގެ މުާބރާތުގައި  އަނެއް  ޓީމަކުން  އެއްވެސް  ަބއިވެރިކުރާ   
އަުބރަށް  ފެތުންތެރިއެއްގެ  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  އަގުވެއްޓޭފަދަ  ފެތުންތެރިއެއްގެ 
ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަބލައި އެޓީމެއް  

ސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  މުާބރާތުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަ
 މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 
 

6.    

   )ވ(  ހެދުން އެޅުން

ހެދުން  ގޮތަކަށް  ތިރީގައިވާފަދަ  ތިބެންޖެހޭނީ  ފެތުންތެރިން  ފަތާ  މިމުާބރާތުގައި 
 އަޅައިގެންނެވެ.

   

    .1 އަންހެން ފެތުންތެރިން 

މުާބރާތުގެ އަތްކަނޑައި، ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫޓުލައިގެން  
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. 

     )ހ( 

ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް 
 ނޭރޭނެއެވެ.

     )ށ( 
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National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7 15/16 

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

އެނގޭކަހަލަ އަލި މާޮބޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި  
އެފަދަ  ނުވަތަ  ސޫޓް  ސްވިމް  ފަހާފައިވާ  ފޮތިން  ތުނި  ކުލަކުލައިގެ 

 ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުވާނެއެވެ.

     )ނ( 

ުބރުގާ އަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށް ކަރާއި ޯބ ނިވާކޮށްގެން އަންހެން  
 ފެތުންތެރިނަށް ފެތިދާނެއެވެ. 

     )ނ( 

    .2 ފެތުންތެރިން ފިރިހެން 

ޓްރަންކް  ހުންނަ  ސައިޒަށް  ޖަނގިޔަލުގެ  އަދި  ސިފަ  ގެ  "ޖަނގިޔާ" 
 ލައިގެން މުާބރާތުގެ އިވެންޓްތަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

     )ހ( 

މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިން  
އެފަދަ   ނުވަތަ  ޓައިޓްލައިގެން،  ފަހާފައިހުރި  ފޮތީގެ  އަލިކުލަކުލައިގެ 

 އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ. 
 

     )ށ( 

ހަމަޖައްސަން  އިންތިޒާމު  ދިނުމުގެ  އެހީ  ފުރަތަމަ  ވަގުތު  ކުރިޔަށްދާ  މުާބރާތް 
އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް މުާބރާތް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ޓީމުތަކުންވެސް  

 ރަތަމަ އެހީގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ަބހައްޓަން ވާނެއެވެ. ފު

އެހެނިހެން   . 7 )ހ( 
 ކަންކަން 

   )ށ(  މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ.

    .1 އިވެންޓް މެނޭޖަރު 

    .2 މުާބރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު 

    .3 ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރު

    .4 މުާބރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ

މިމުާބރާތުގެ   ނިންމާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް  ަބޔާންވެފައި  މިގަވާޢިދުގައި 
އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއިން ޭބނުންނަމަ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ 

 އެމައްސަލައެއް ަބލައި، ނިންމުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ހިންގާ ކޮމިޓީއިން 

   )ނ( 
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ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި، ކަންކަމަށް 
ހުރިހާ ފެތުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ކްލަްބތަކުންނާއި ކްލަްބތަކުގެ  

 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްނަވާނެއެވެ. އޮފިޝަލުން 

   )ރ(

ޤަވައިދުގައި ުބނާ ކަންކަން މާނަކުރުމުގެ ޤަވައިދަށް އުނިއިތުރު ގެނެއުމުގެ ާބރާރި،  މި  
އެގްޒެކެޓިވް   މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ސްވިމިންގ  ލިިބގެންވަނީ  ާބރު 

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

   ( ބ )

        

 – ނިމުނީ  -
 

މިޤަވަޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވަޢިދެކެވެ. މިޤަވާޢިދަށް  
އެންމެފަހުން   މިޤަވަޢިދަށް  ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.  އެއަށް  ަބލައި  ގޮތުގައި  ަބއެއްގެ  މިޤަވަޢިދުގެ  އިސްލާހަކީ  ކޮންމެ  ގެނެވޭ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  30ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓުަބރު  2022ަބދަލުގެނެސްފައިވަނީ 
  


