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 2023 ،2 މީޓްސްވިމިންގ ސީނިއަރ 
 

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
 

 2023، 2 މީޓްސްވިމިންގ  ސީނިއަރބާއްވާ މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، 

ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު ހިމެނޭ ލިޔުމެކެވެ. މިލިޔުމަށް އަދި މިލިޔުމުގައި ހިމެނޭ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ކުރިޔަށް 

 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ. 

 

 މުބާރާތުގެ ނަން:

 2023 ،2 މީޓްސްވިމިންގ  ސީނިއަރ
2nd Senior Swimming Meet 2, 2023 

 ތައާރަފް .1 )ހ(

 :އަދި ތަން މުބާރާތް އޮންނާނެ ތާރީޚް

 ުހުޅާމލޭ ްސިވިމްނގ ޕޫލް ، އަށް 11ން  08މަހުގެ ފެބުރުއަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2023

   )ށ(

 މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ:

 އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނު ކުރާނެ 

   )ނ(

 މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:

 މޯލްޑިވްސްސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

   )ރ(

 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި:

  14:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2023 ފެބުރުއަރީ 02

   )ބ(

 މުބާރާތުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައިތައް:

މި މުބާރާތް ރޭވިފައިވަނީ  އަންނަނިވި ބައިތަކުން، އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވަކިން 

 ވަނައަހަރުގެ 2022ފެތުންތެރިންގެ ޢުމުރު ބަލާނީ  ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.

 ސީނިއަރމިމުބާރާތުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  އަށް ޢުމުރު ހަމަވާ ގޮތަށެވެ. 31ޑިސެންބަރު 

 ކުދިންނާ މީހުންނެވެ. އަހަރުން މަތީގެ 14ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ 

   )ޅ(

  Aކެޓަގަރީ  ސީނިއަރ

 ާ ކުދިންއަހަރު އުފަންވެފައިވ 2007އަދި  2008

1.    
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  Bކެޓަގަރީ  ސީނިއަރ

 އަހަރު އުފަންވެފައިވާ ކުދިންވަނަ، 2006އަދި  2005

2.    

  Cކެޓަގަރީ  ސީނިއަރ

 ވަނައަހަރުންފެށިގެން އޭގެ ކުރިން އުފަންވެފައިވާ މީހުން. 2004

3.    

 ގެ ފަހުން 2012ޑިސެންބަރު  31، (EAD) އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސް އެބިލިޓީ

 އުފަންވެފައިވާ ކުދިން.

4.    

   )ކ( މުބާރާތުގެ ގިންތި: ޤައުމީ ލެވެލް

 8ައިވެރިވެވޭނީ ފެތުންތެރިއަކަށް ގިނަވެގެން ބމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ 

 އިވެންޓުގައެވެ.

މުބާރާތުގެ  .2 )ހ(

 އިވެންޓްތައް

   (ރ) އިވެންޓްތަކެވެ.މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައިވާ 
 

EAD Senior C Senior B Senior A EVENT 

✓ ✓ ✓ ✓ 50m Freestyle 

✓ ✓ ✓ ✓ 50m Backstroke 

✓ ✓ ✓ ✓ 50m Breaststroke 

✓ ✓ ✓ ✓ 50m Butterfly 

 ✓ ✓ ✓ 100m Freestyle 

 ✓ ✓ ✓ 100m Backstroke 

 ✓ ✓ ✓ 100m Breaststroke 

 ✓ ✓ ✓ 100m Butterfly 

✓ ✓ ✓ ✓ 100m Individual Medley 

 ✓ ✓ ✓ 200m Freestyle 

 ✓ ✓ ✓ 200m Backstroke 

 ✓ ✓ ✓ 200m Breaststroke 

 ✓ ✓ ✓ 200m Butterfly 

 ✓ ✓ ✓ 200m Individual Medley 

 ✓ ✓ ✓ 400m Freestyle 

 ✓ ✓ ✓ 800m Freestyle 

5 15 15 15  

   (ބ)  ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ދެޖިންސް ވަކިންނެވެ.މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތަކުގައި 
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މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް ކުރިޔަށްދާނީ ފައިނަލްސް ތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން 

ފެތުންތެރިންނަށްވުރެ ގިނައިން ފެތުންތެރިން  4ކެޓަގަރީއެއް ޖިންސަކުން އިވެންޓެއްގައި 

...... މިއުޞޫލުން އިވެންޓުތައް ކުރިޔަށް  B ފައިނަލް، Aބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ފައިނަލް 

 ގެންދެވޭނެއެވެ.

   )މ(

   )ފ( ( ގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.FINAފެތުންތެރިން ލޭންތަކަށްއަތުރާނީ ފީނާ )

 

މުބާރާތުގައި  .3 )ހ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 ބައިވެރިވުން
މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގައި ޢުމުރުހަމަވާ ކޮންމެ 

 ްތެރިއަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.ފެތުނ

1.  

ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާއިރު އެދަރިވަރަކު މިމުބާރާތުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ 

ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެހުއްދަ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ސްކޫލު މަދްރަސާއަކުން ހުއްދައެއް 

 ެތުންތެރިޔާގެ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.ހޯދާނީ ފ

2.    

ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެކުރިން މުބާރާތުގައި 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް 

 ލްޑިވްސް އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯ

3.    

އެފެތުންތެރިއެއް ވާދަކުރުމަށް  ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ

 ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީގައެވެ.

2.    

   )ރ( ބައިވެރިވުމުގެ ފީ:

މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

ފައިސާ ދައްކާނީ އޮންލައިންކޮށް  ( ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެވެ.)ވިހި 20.00

އެކައުންޓަށެވެ. ފައިސާ  7704278341001މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރު 

ދެއްކުމަށްފަހު ސްލިޕްކޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވަން 

 ވާނެއެވެ.

4.    
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މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވާ އިވެންޓެއް ކެންސަލްވެއްޖެ ނަމަ، އެފައިސާ 

އިވެންޓަށް އެ ުން އަނބުރާދިނުމަށް ލިޔުމުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމ

ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް  ަކުފެތުންތެރިއ

)ފަހެއް( މަސައްކަތު ދުވަސް ހަމަވުމުގެ  5ބަލައިގަނެވޭނީ މުބާރާތް ނިމި 

 ކުރީންނެވެ. އޭގެފަހުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.    

މުބާރާތުގެ  .4 )ހ( ސްޕޮންސަރ ކަނޑައަޅާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ. ެ މެއިން މި މުބާރާތުގ

ސްޕޮންސަރ 

އަދި 

ފެތުންތެރިން ގެ 

 ސްޕޮންސަރ

ވަކިވަކި ފެތުންތެރިންނަށް ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއް އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނީ 

ިކާ ފަދަ ތަކެތި ހެދުމުގައި ލޯގޯ، ސްޓއެފެތުންތެރިއަކު މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ 

ޖަހައިގެންނެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް، 

ވިޔަފާރި އެންޓިޓީއެއް ނުވަތަ މަދަނީ ޖަމާއަތެއްފަދަ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް 

ބޭންކް އޮފް  ތަމްސީލުވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެޕް އަޅައިގެން ނުފެތޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސްގެ ކެޕްފިޔަވައި އެހެން ކެޕެއް އަޅާނަމަ އަޅަންވާނީ ކެޕް އުފައްދާ 

 ކުންފުނިންޖަހާފައިވާ މަރުކާގެ ކެޕް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ރަމްޒުނުވާ )ޕްލޭން( ކެޕެވެ.

 )ށ(

އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިމުބާރާތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަން 

ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކޮށްގެން  ފެތުންތެރިއަކަށްކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް 

 ނުވާނެއެވެ.

 )ނ(

 

ވަނަހޮވުމާ  .5 )ހ( ނުދޭނެއެވެ.މިމުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގެ ވަނަ ނުހޮވާނެއެވެ. އަދި މެޑެލްވެސް 

  ރޭންކު ކުރުން

މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް އަންނަނިވި އުޞޫލުން ރޭންކުކޮށް ނަތީޖާ ނެރެ އެސޯސިއޭޝަންގެ 

 ވެބްސައިޓުގައި ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.
   )ށ(

މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ކެޓަގަރީ އަކުން ކޮންމެ އިވެންޓަކުން ކޮންމެ ޖިންސަކުން އެންމެ 

 ފެތުންތެރިން. 8މަތީ 
1.    

    .2 ފެތުންތެރިން. 8މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ކޮންމެ ޖިންސަކުން އެންމެ މަތީ 
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މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ އުމުރުފުރާއެއްގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ 

 ފެތުންތެރިން )ދެޖިންސް ވަކިން( މަތިން ތިރިއަށް ރޭންކު ކުރުން.

3.    

މުބާރާތް  .6 )ހ( ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައެވެ.މިމުބާރާތް އޮންނާނީ 

 ހިންގުން

މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

 ބައެކެވެ.

   )ނ(

މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް އޮފިޝިއޭޓް ކުރުމުގައި އަޞްލެއް ކަމުގައި ބަލާނީ 

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. 

މީގެއިތުރުން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށްވެސް 

ރިޢާޔަތް ކުރާނެއެވެ. މިދެންނެވި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް 

 ބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.ނިންމާނީ މު

   )ރ(

   )ބ( ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.ިމެދު ފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސްކޮލިފައިވުމާއ

މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ފަތާ ފެތުންތެރިން އެފެތުންތެރިޔާ ފަތަމުންދާ ލޭން 

ު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ފިޔަވައި އެހެން ލޭނަކަށް ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑ

ބައެއް ބަދަލުވެ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަށް ރޭސްކުރިޔަށްގެންދަން 

އުނދަގޫނުވާނަމަ ލޭންބަދަލުވި ފެތުންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

  ؛ނަމަވެސް

1.    

ޓާންކުރަންވާނީ ފެތުންތެރިޔާ އިވެންޓް ސްޓާޓްކޮށް ނިންމަންވާނީ އަދި ޓާންކުރާނަމަ 

އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭންގައެވެ. އިވެންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ 

އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި އަދި ޓާން ކުރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން 

އިވެންޓް ނިންމައި ނުވަތަ ޓާނިން ހަދައިފިނަމަ އެފެތުންތެރިޔަކު  ،އިވެންޓް ފަށައި

 ިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.އެ އ

2.    

ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން އަދި ނަތީޖާ އާއި މެދު މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން.

   )ޅ(
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މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

މުބާރަތް ހިންގަން އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ 

ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި 

ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް 

 މަތިންނެވެ. ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ

1.    

މިނިޓްގެ  15މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ލަސްވެގެން 

ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން 

ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. މި މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުން އިވެންޓުގެ 

ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި 

 އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

2.    

ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ކޯޗެވެ. ކޯޗަކު ނެތި 

ްތެރިން، އެފެތުންތެރިންގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މައްސަލަހަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުނ

އަހަރުން ދަށުގެ ފެތުންތެރިންގެ  18ކޯޗަކު ނެތި ބައިވެރިވާ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ބެލެނިވެރިއެކެވެ.

3.    

އިވެންޓެއްގެ މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ބަލައި ނަތީޖާ 

ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާނު 

 ެވެ.ކުރެވޭނެއ

5.    

    .6 މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ޕްރޮޓެސްޓް ފޯރމް މެދުވެރިކޮށެވެ.

   )އ( މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުން

މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި 

ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުން 

ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 

1.    
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ް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތް ފެށިގެން ރެފްރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށ

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިޤަވައިދަށްނިމެންދެންވެސް 

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރު ބަހުން 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މުޢާމަލާތުކޮށް އޮފިޝަލަކާމެދު އަދަބާއި ޚިލާފް އަމަލެއް ހިންގިކަން 

އެޢަމަލެއްގެ ބޮޑު ކުޑަ މިނަށްބަލައި މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ 

ާއި ބާރު މަޝްވަރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރ

ގެ ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނުވަތަ ބައެއް އިވެންޓަކުން އެ ސެޝަނެއް މުބާރާތު

 ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސަސްޕެންޑް

2.    

މުބާރާތް ހިގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިދާފަދަ ގޮތަކަށް 

ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ އޮފިޝަލަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާނަމަ އެފަރާތްތަކާމެދު 

މިގޮތަށް ޢަމަލުތައް ގެންނަ ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ  ގަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ކުލަބެއް ނުވަތަ ފެތުންތެރިން ބައެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ 

މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

3.    

ވަތަ ކުލަބެއްގެ އޮފިޝަލަކުވިޔަސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިޔަކު ނު

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މުބާރާތް ހިނގަމުންދާ 

ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ 

ރާތުން އެފެތުންތެރިއަކު ބައެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާ

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

4.    

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ 

ފެތުންތެރިއެއްގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ 

އެމައްސަލަ ބަލައި އެފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުންވަކިކޮށް ނުވަތަ ބައެއް އިވެންޓްތަކުން 

ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

5.    

މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީމުގެ 

ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަބުރަށް 

6.    
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ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި އެޓީމެއް 

ބައެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  މުބާރާތުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ވ( ހެދުން އެޅުން

މިމުބާރާތުގައި ފަތާ ފެތުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން 

 އަޅައިގެންނެވެ.

   

    .1 އަންހެން ފެތުންތެރިން

އަތްކަނޑައި، ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫޓުލައިގެން 

 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

     )ހ(

ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް 

 ނޭރޭނެއެވެ.

     )ށ(

އަލި މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ 

ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިވާ ސްވިމް ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ 

 ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުވާނެއެވެ.

     )ނ(

ބުރުގާ އަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށް ކަރާއި ބޯ ނިވާކޮށްގެން އަންހެން 

 ފެތުންތެރިނަށް ފެތިދާނެއެވެ.

     )ނ(

    .2 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން

"ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް 

 ލައިގެން މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

     )ހ(

މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިން 

ފަހާފައިހުރި ނުވަތަ އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލައިގެން، 

 އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.

 

     )ށ(
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   )ށ( މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ.

    .1 އިވެންޓް މެނޭޖަރު

    .2 މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު

    .3 ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރު

    .4 ރެފްރީމުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓަންޓް 

މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ 

އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއިން ބޭނުންނަމަ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ 

 ހިންގާ ކޮމިޓީއިން އެމައްސަލައެއް ބަލައި، ނިންމުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   )ނ(

ޤަވައިދުގައި ބުނާ ކަންކަން މާނަކުރުމުގެ ، ަށް އުނިއިތުރު ގެނެއުމުގެ ބާރާއިޤަވައިދމި 

 ކޮމިޓީއަށެވެ. ހިންގާބާރު ލިބިގެންވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

   (ރ)

 

 ނޯޓް:

ވަނަ ދުވަހު އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވާ  23ވަނައަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ  2022މިޤަވާޢިދަކީ 

  ޤަވާޢިދެކެވެ.


