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2023ިިސްކޫލުިކުދިންގެިފެތުމުގެިފުރަތަމަިމުބާރާތްިި،ތިލަދުންމަތިި
ompetition 2023wimming CSnterschool I st1 ,hiladhummathiT 

 

ިމުބާރާތުގެިޤަވާއިދާއިިމަޢުލޫމާތުި
ި

 ތަޢާރަފްި
ިއިންތިޒާމުކޮށްގެންި ިމޯލްޑިވްސްއިން ިއޮފް ިސްވިމިންގިއެސޯސިއޭޝަން ިދަރިވަރުންގެިި،މިއީ ިމަދްރަސާތަކުގެ ސްކޫލު

ިމަ ިިބނާކުރުމުގެ ިޒުވާނުްނ ިހުނަރުވެރި ިދާިއރާއިން ިެފތުމުގެ ިއިތުރުކޮށް ިާގބިްލކަން ިހުނަރުވެރިކަމާއި ޤްސަދުގައިިފެތުމުގެ
ޭނިމުބާރާތުގެިކަންކަންިކުރިޔަށްިގެންދާނެގޮތާިމުބާރާތުގެިމަޢުލޫމާތުިހިމެފެތުމުގެިލުިކުދިންގެިސްކޫބާއްވާިިގައިިތިލަދުންމަތީ

ިޤަވާޢިދެކެވެ.ިމިޤަވާޢިދަށްިއުނިިއތުރުިގެނެވޭނީިސްވިމިންގިއެސޯސިއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑިވްސްިއަށެވެ.
ި

 ިިމުބާރާތްިބާއްވާިތާރީޚާއިިތަން:ި -1

 ި:ީށް.ިކުޅުދުއްފުށިިސިޓީގައެވެ.4ިނ1ިިްމާރިޗ2023ިިްފެތުމުގެިމުބާރާތްިއޮންާނނ 
 ާ2023ިިފެބުރުއަރ1ިިީި:ޑިނެކަންިެއންގުމުގެިސުންގަބައިވެރިވާތުގައިިރާމުބ
 ިެ14:00ވާިއާދީއްތަިދުވަހ19ިިުފެބުރުއަރ2023ިިީސުންގަޑި:ިމުގެިޅުހެށަމުިހުފޯމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވުމުގ 

ި

ިމުބާރާތްިއަމާޒުކުރާިޢުމުރުިފުރާ:ި-2
ި

2.1: ިJunior Aި12ިްިވަނައަހަރުިއުފަންވެފައިވާިކުދިން.2012ިއަދ2011ިިިި:އަހަރުންދަށ
2.2: ިJunior B 14ިްިގައިިއުފަންވެފައިވާިކުދިން.2010ިއަދިި، 2009:ިއަހަރުންދަށ
2.3: Senior Aި16ިްިވަނައަހަރުިއުފަންވެފައިވާިކުދިން.2008ިއަދ2007ިިި:ިއަހަރުންދަށ
2.4ި: Senior Bި18ިްވަނައަހަރުިއުފަންވެފައިވާިކުދިން.2006ިއަދ2005ިިި:ިއަހަރުންދަށ 
2.5: Senior C 20ިްވަނައަހަރުިއުފަންވެފައިވާިކުދިން.2004ިއަދ2003ިިި:ިއަހަރުންދަށ 

ި

 ެބަިއވެރިވެވޭނެއެވެިދަރިވަރުންނަށްވެސްިފިރިހެންިއަދިިއަންހެންިމިޢުމުރުފުރާތަކުގ. 
 ިީދުވަހަށްިވަނ31ިިަމަހުގެިިޑިސެންބަރުވަނަިއަހަރުގ2023ިިެމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވާިބައިވެރިްނގެިޢުމުރުިބަލާނ

 ޢުމުރުިހަމަވާގޮތަށެވެ.

ިމުބާރާތްިރާވައިިހިންގާިފަރާތްިި-3
 މިމުބާރާތްިރާވައިިހިންގާނީިސްވިމިންގިއެސޯސިއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑިވްސްިއިންނެވެ. 3.1
 އިިކަންތައްތަްއިހަމަޖައްސާނީިމުބާރާތުގެިއޮގަނައިޒިންގިކޮމިޓީންނެވެ.މުބާރާތުގެިއެންމެހަ 3.2

ި
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ިމުބާރާތްިބޭއްވުންިި-4
 

ސްކޫލ03ިިުމިމުބާރާތްިބާއްާވނީިމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވާންިހުޅުވާލާިމުއްދަތުގައިިމުބާރާތުގައިިމަދުވެގެންިކެޓަގަީރއެއްގައިި 4.1
 ކެޓަގަރީގެިގޮތުގައެވެ.(2ިވަކިިިމާނަކޮށްފައިވަނީިއަންެހން،ިފިރިހެންިބައިވެރިިވާނަމައެވެ.ި)ކެޓަގަރީި

4.2 ި ިމަދުވެގެން ިކެޓަގަރީއަކުން ިޢުމުރުފުރާއެއްގައި ިބޭއްވިނަމަެވސް ިމުބާރާތް ިއ3ިިެމިގޮތަށް ިވާދަނުކުރާނަމަ ސްކޫލު
 އިވެންޓްތަކެއްިނުބޭއްޭވނެއެވެ.ިޢުމުރުފުރާއެއްގެިއެކެޓަގަރީގެ

ިއިންޑިވިޖު 4.3 ިބާްއވާނީމުބާރާތުގައި ިއިވެންޓުތައް ިނުވަތަ ިއިވެންޓެއް ިިއަލް ިމަދުވެގެން ިއެކެޓަގަރީއަކުން 3ިއެއިވެންޓެއްގައި
ިއެ ިއެކެޓަގަރީގައިއުމުރުިދަރިވަރުން ިއިވެންޓެއްގައި ިއެއް ިމިގޮތުން ިނަމައެވެ. ިބައިވެރިވެފައިވާ އެއްި، ފުރާގައި

ި ިސްކޫލަކުން ިއެއް ިބައިވެރިކޮށ3ިްޢުމުރުފުރާއަކުން، ިއެދަރިވަރުންނަށްިދަރިވަރުން ިބާއްވައި ިއެއިވެންޓް ފައިވާނަމަވެސް
 އެއިވެންޓުގެިޕޮއިންޓްިސްކޫލުިވަނަިހޮވުމަށްިގުނޭނެއެވެ.ިނަމަވެސްިއެލިބެންޖެހޭިމެޑެލްިއާއިިސެޓްފިކެޓްދެވޭނެއެވެ.ި

ިވާދަކުރާނީިވަކިންނެވެ.ިިކުދިންމިކްސްިރިލޭިފިޔަވައިިއެހެންިއިވެންޓްތަކުގައިިމުބާރާތުގައިިއަންެހންިކުދިންނާިފިރިހެން 4.4
 މިކްސްިރިލޭިއޮންނަނަމަިއެިރިލޭއެއްގައިިފަތަންވާނީިއަދިިޓީމުިިލސްޓުގައިިހިމަނަންވާނީިދެޖިންުސިހަމަހަމަވާގޮތަށެވެ.

ފެތުްނތެރިންނަށްވުރެިގިަނ8ިިމުބާރާތްިކުރިޔަށްދާނީިހީްޓ،ިފަިއނަލް،ިއިވެްނޓްިބާއްވާިއުޫޞލުްނނެވެ.ި)އިވެންޓެއްގައިި 4.5
 (ަނލްގައިިވާދަކުރާިއުޞޫލުންނެވެ.ފެތުންތެރިންިފައ8ިިޓްިބާއްވައިިއެންމެމޮޅުިނަމަިހީ

ޓަގަރީގައިިމަދުވެގެންިންޓްިގުނޭނީިއެިސްކޫލަކުންިއެިކެއެިސްކޫލަކަށްިޕޮއިސްކޫލުިވަނަިހޮވަންިސްކޫލެއްިތަމްޞީލްކޮށިް، 4.6
ިފެތ4ިިު ިބައިވެރި)ހަތަރެއް( ިމުބާރާތުގައި ިކުއްޖަކު، ކޮށްންތެރިން ިފުރިހަމަިިކޮްނމެ ިއިވެންޓް ިއެއް މަދުވެގެން

 ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
ި

ިމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވުންިި- 5
 

މިިމުބާރާތުގައިިރާއްޖޭގައިިސްކޫލުިމަދްރަސާތަކުގެިގޮތުގައިިމިނިސްޓްރީިއޮފްިއެޑިޔުކޭޝަންގައިިރަޖިސްޓްރީިކޮށްގެންި 5.1
 ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.އަކަށްވެސްިހިންގާިކޮންމެިސްކޫލަކަށްިނުވަަތިމަދަރުސާ

 ދަރިވަރުންނެވެ.3ިމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވާިކޮންމެިސްކޫލަކުންިކޮންމެިއިވެންޓެއްގައިިބައިވެރިކުރެވޭނީިގިނަވެގެންި 5.2
 އިވެންޓްގައެވެ.4ިއިންޑިވިޑުއަލްިކޮންމެިދަރިވަރަކަށްިގިނަވެގެންިބައިވެރިވެވޭނީިރިލޭިއިވެންޓްިުނހިމަނައިި 5.3
ފޯާމއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިި،ވޭނީިއެކަަމށްިމިއެސޯސިއޭޝަނުންިތައްޔާރުކޮށްފައިވާިފޯމުިފުރިހަމަކޮށްމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވެ 5.4

ތަކެތިިމިއެސޯސިއޭޝަނުންިކަނޑައަޅާިމުއްދަތުގައިިމިއެސޯސިއޭޝަނަށްިހުށަހަޅާިސްކޫލުިމަދްރަސާތަކަށެވެ.ިސުންގަޑިި
 ވުމުގެިފުރުޞަތެއްިނުދެވޭނެއެވެ.ތަކަށްިމުބާރާތުގައިިބައިވެރިިހަމަވުމަށްފަހުިމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވާންިހުށަހަޅާިސްކޫލު

ިސެޓްފިކެޓް،ި 5.5 ި)އުފަްނދުވަހުގެ ިލިޔުމެއްގެ ިރަސްމީ ިއެނގޭނެ ިޢުމުރު ިދަރިވަރެއްގެ ިކޮްނމެ ިބައިވެރިކުރާ ސްކޫލުތަކުން
ިލިޔު ިއެފަދަ ިވާނެއެވެ. ިހުށަހަޅަން ިއެސޯސިއޭޝަނަށް ިކޮޕީ ިޕާސްޕޯޓް( ިނުވަތަ ިކާޑު ިސްކޫލުެގިއައިޑެންޓިޓީ ންތަކުގައި

 ސްމީިތައްގަނޑުިޖަހަންިވާނެއެވެ.ރަ



` 
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 
 

Ref: SWIM/2023/Qavaaidh/01 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7 3/8 
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv  

އެއްވެސްިދަރިވަރަކުިއެިދަރިވަރަކުިފަތަންޖެހޭިޢުމުަރށްވުރެިމަތީިޢުމުރުފުރާގައިި)އޯވަރއޭޖް(ިބަިއވެރިކުރިިކޮށްފިނަމަި 5.6
 އެމައްސަލަިބަލައިިއެސްކޫލަކާމެދުިއަޅަންޖެހޭިފިޔަވަޅުިއަޅާނެއެވެ.ި

ިބައިވެރިކު 5.7 ިކޮޕީިމުބާރާތުގައި ިހާޑް ިއާއި ިކޮޕީ ިސޮފްޓް ިލިސްޓްގެ ިތަފްޞީލް ިއިވެންޓްތަުކގެ ިމަޢުލޫމާތާއި ިދަރިވަރުންގެ ރާ
 ލިސްޓްިބަލައެއްިނުގަންނާނެއެެވ.ބައިިފުރިހަމައަށްިހަމަނުވާނަަމ2ިިއެކުގައިިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.ިމިި

 

ިމުބާރާތްިހިންގާިޤަވާޢިދުިި-6
އުޞޫާލިިޤަވާޢިދުަގއިިބަޔާންކޮށްފައިވާިއެސޯސިއޭޝަނުންިމުާބރާތްތަކުގައިިޢަމަލުކުރާމުބާރާތްިހިނގަމުންދާނީިްސވިމިންގ6.1ިި

ި.އެއްގޮތަށެވެ
ި

ިމުބާރާތުގެިރެފްރީންނާއިިއޮފިޝަލުންިި-7
ިމުބާރާތުގެިރެފްރީންނާއިިއޮފިޝަލުންގެިގޮތުގައިިިތބޭނީިސްވިމިންގިއެސޯސިއޭޝަނުންިޢައްޔަންކުރާިބައެކެވެ.7.1ިި

ި

ިމުބާރާތުގެިއިވެންޓްތައްިި-8
ިސްކޫލުިކުދިންގެިފެތުމުގެިމުާބރާތުގައިިއޮންނާނީިތިރީގައިވާިއިވެންޓްތަކެވެ.ިި- 

 

 
 

 

Event Junior A Junior B Senior A Senior B Senior C 

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   ✓ ✓ ✓ 

4x50m. Freestyle Mix Relay   ✓ ✓ ✓ 

4x100m. Freestyle Relay    ✓ ✓ 

Total Event (with Relay) 09 10 12 13 13ި
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 ކުރިޔަށްިދާނެިގޮތްިރިލޭިއިވެންޓްިރިލޭިއިވެންޓްތަކުގައިިބައިވެރިވުމާއިި  8.1
ރިލޭިޓީމެއްގައިިބައިވެރިިމުބާރާތުގައިިބައިވެރިވާިކޮްނމެިސްކޫލަކަށްވެސްިރިލޭިޓީމުިަބއިވެރިިކުރެވޭނެ)ހ(ި ކުރެވޭނީިއެވެި.

ރިޒާވަރުންިހިމެނިދާނެއެވެ.ިމިހެްނވުމުންިކޮންމެިިރޭލ2ިިކޮންމެިރިލޭިޓީމެއްގައިވެސްިފެތުންތެރިްނނެވެ.ިމީގެއިތުރުްނ4ިި
މިކްސްިރިލޭިއެއްނަަމިފަތަންވާނީިއަިދިޓީުމިފެުތންތެރިންިބައިވެރިކުރުމުގެިފުރުޞަތުިއޮްނނާނެއެވެ.6ިިއިވެންޓެއްގައިި

މިކްސްިރިލޭގައިިއެނޫންގޮތަކަ ށްިަބއިވެރިވުމުގެިފުރުޞަުތިލިސްޓުގައިިނަންިހިމަަނންވާނީެވސްިދެޖިންސުިހަމަހަމަވާގޮތަށެވެި.
ިނުދެވޭނެއެވެ.

ިސްކޫލުިަބއިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.3ިިުމބާރާތުގެިރިލޭިއިވެްނޓެއްިބޭއްވޭނީިޢުމުރުފުރާއަކުންިކެޓަގަީރއެއްގައިިމަދުވެގެންި)ށ(ި
ި ިީހޓްތަކުގަ)ނ( ިތަރުތީބު ިރިލޭޓީމުގެ ިބަވެރިކުރާ ިބަދަލުމުބާރާތުގައި ިފައިނަލްގައިވެސް ިއަދި ިމިގޮތަްށިކުރެވިދާއި ނެއެވެ.

ިފެތުންތެރިންގެިތެރެއިންނެވެ.6ިިބަދަލުކުރެވޭނީިމުބާރާތުގައިިރިލޭިއިވެންޓުގައިިވާދަކުރުމަށްިހުށަހެޅިި
މިނެޓްިކުިރންިރިޕޯޓިްނގިޓޭބަަލށްިހުަށހަޅަްނ30ިިރިލޭއިވެންޓުގައިިފެތުްނތެރިންިފަތާގޮތުގެިތަރުީތބުިރިލޭިެފުށމުގެި)ރ(ި

ރިލޭގައިިދަރިވަ އިވެންޓުގައިިފެުތންތެިރްނިވާނެއެވެި. ރުންިަފތާނެިތަރުީތބުިމިގޮަތށްިުހށަހަޅާިިލސްޓުގައިިއޮންނަންވާނެއެވެި.
ިިލިސްޓުގައިވާިތަރުތީުބންނެވެ.ވާދަކުރާނީ

ިލިސްޓްގައިި)ބ(ި ިރިލޭ ިހަމައެކަނި ިދަރިވަރުން ިުފރިހަމަނުކުރާ ިއިވެންޓް ިބައިވެރިވެ ިއިވެންޓެއްގައި ިއެއްވެސް މުބާާރތުގެ
ިިރިލޭިއިވެންޓްގައިިުނފަތާނަމަިއެދަރިވަރުންނަށްިރިލޭިއިވެންޓްގެިމެޑެލްިނުދެވޭނެއެވެ.ިނަންޖަހައި

ި

ިދަރިވަރުންގެިއިނާމްިި-9
ިވަނައަށްިމެޑަލްިތިރީގައިވާިގޮތަށްިދެވޭނެއެވެ.3ިއަދ2ިިި، 1މުބާރާތުގައިިކޮންމެިއިވެންޓަކުންވެސ9.1ިިް

ިވަނަި)ލޯިމެޑަލް(3ިި،ވަނަި)ރިހިިމެޑަލް(2ި، ވަނަި)ރަންިމެޑަލް(1ިި-ި
ިވަނަިފެތުންތެރިޔާ:3ިިވަނަިއަދ2ިިި، ވަނ1ަމުބާރާތުގައިިފެތުންތެރިންިވާދަކުރާިކޮންމެިޢުމުރުފުރާއަކުނ9.2ިިް

ި)ތަށިިއަިދިސެޓްފިކެޓް(ވަނ3ިިަި-ިިި)ތަށިިއަދިިސެްޓފިކެޓް(ވަނ2ިިަި-ވަނަި)ތަށިިއަދިިސެޓްފިކެްޓ(1ިިިި-ި
ި

ިސްކޫލުިވަނަިއަދިިއިނާމުިި-10
 ވަނަިސްކޫލްި)އަންހެން(1ިއަހަރުންދަށުގ12ިިެި-ިިވަނަިސްކޫލްި)ފިރިހެން(1ިއަހަރުންދަށުގ12ިިެ -
 ވަނަިސްކޫލްި)އަންހެން(1ިއަހަރުންދަށުގ14ިިެި-ިިވަނަިސްކޫލްި)ފިރިހެން(1ިއަހަރުންދަށުގ14ިިެ -
 ންހެން(ވަނަިސްކޫލްި)އ1ިައަހަރުންދަށުގ16ިިެި-ިިވަނަިސްކޫލްި)ފިރިހެން(1ިއަހަރުންދަށުގ16ިިެ -
 )އަންހެން(ވަނަިސްކޫލ1ިިްއަހަރުންދަށުގ18ިިެި-ިިވަނަިސްކޫލްި)ފިރިހެން(1ިއަހަރުންދަށުގ18ިިެ -
 )އަންހެން(ވަނަިސްކޫލ1ިިްއަހަރުންދަށުގ20ިިެި-ިިވަނަިސްކޫލްި)ފިރިހެން(1ިއަހަރުންދަށުގ20ިިެ -

 

- ި ިގުރޫޕް ިސީނިއަރ ިއަދި 1،2،3ިިޖޫނިއަރ ިގުރޫޕަކީ ި)ޖޫނިއަރ ިސްކޫލު ިއުމުރ14ިިުވަނަ އަހަރުންދަށުގެ
 ތަށިިނުވަތަިޝީލްޑްިއަދިިސެޓްިފކެޓްިިވަނަިސްކޫލު:1ިިފުރާތަކެވެ.(ި

 
 



` 
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 
 

Ref: SWIM/2023/Qavaaidh/01 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7 5/8 
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv  

ި

 ފުރަތަމަިއެހީިި-11

ިސ11.1ިް ިއެ ިއިްނތިޒާމު ިދިނުމުެގ ިއެހީ ިފުރަތަމަ ިދަރިވަރުންަނށް ިސްކޫލެއްގެ ިއެ ިވަުގތު ިކުރިޔަށްދާ ކޫލަކުންިމުބާރާތް
 ހަމަޖައްސަންިވާނެއެވެ.

 

ިޕޮއިންޓްިދިނުމުގެިއުޞޫލުިި-12
 ޕޮއިންޓް.5ިބްރޯންޒްި:ިިޕޮއިންޓ10ިިްސިލްވަރި:ިިޕޮއިންޓ15ިިްގޯލްޑްި:ިި:ވަކިިވަކިިއިވެންޓްތައްި 12.1
 ޕޮއިންޓް.10ިިބްރޯންޒްި:ިިޕޮއިންޓ20ިިްސިލްވަރި:ިިޕޮއިންޓ30ިިްގޯލްޑްި:ިި:ރިލޭިއިވެންޓްތައްި 12.2
ކެޓަގަރީއަށ2ިިްމުބާރާތުގައިިއޮންނަިކޮންމެިމިކްސްިރިލޭއަކުންިއެސްކޫލެއްގެިޓީމަށްިލިބޭިޕޮއިންޓްިއެއިވެންޓެއްގައިިވާދަކުރާިޓީމުގެި 12.3

 ހަމައަށްިބަހައިލެވޭނެއެވެ.ި)މިހެންިހަދަނީިޖިންސްިވަކިންިސްކޫލުތަކުގެިވަނަހޮވާތީއެވެ.(ި
 

ި

ިކޮލިފައިިކުރުންިފެތުންތެރިންގެިލޭންިބަދަލުވުމުންިޑިސްިި-13
ިލޭނަަކްށި 13.1 ިއެހެން ިފިޔަވައި ިޭލން ިފަތަމުންދާ ިއެފެތުްނތެރިޔާ ިފެުތންތެރިއަކު ިފަތާ ިއިވެންޓެއްަގއި ިއެއްވެސް މުބާރާތުގެ

ފެތުންތެރިޔާގެިމުޅިިހަށިގަނޑުިަބދަލުވެއްޖެނަމަިޖެހިގެންިއޮތްިޭލުނގެިފެތުންތެރިޔާއަށްިއުނދަގޫވިަޔސްިއަދިިނުވިޔަސްި
 ށްިއޮތަސްިއެފަދަިޙާލަތުގައިިފެތުންތެރިޔާިޑިސްކޮލިފައިިވާނެއެވެ.ިނުވަތަިޖެހިގެންިއޮތްިލޭންިހުްސކޮ

13.2 ި ިމާއްދާގެ ިސްޓާޓްކޮށ13.1ިިްމި ިއިެވންޓް ިލޭނުްނ ިހަމަޖެހިފައިާވ ިަފތަން ިފެުތންތެރިޔާ ިއޮތެއްކަމަކު، ިއެހެްނ ގައި
ލޭންގައެވެ.ިއެނޫންިގޮތަކަްށިނިންމަންވާނީިއަދިިޓާންކުރާނަމަިޓާންކުރަންވާނީިއެިެފތުންތެރިޔަކުިފަތަންިހަމަޖެިހފައިވާި

ިލޭނަުކްނި ިއެހެން ިފެތުންތެރިޔާ ިކުރުމުގައިވެސް ިާޓން ިއަދި ިނިންމުމުގައި ިއިވެންޓް ިއާއި ިކުރުމުގަ ިސްޓާޓް އިވެންޓް
ިޑިސްކޮލިފައިި ިއިވެންޓަުކން ިއެ ިއެފެތުންތެރިޔަކު ިހަދައިފިނަަމ ިޓާިނން ިނުވަތަ ިނިްނމައި ިއިވެންޓް ިފަށައި، އިވެންޓް

 ވާނެއެވެ.ި
ި

ިމުބާރާތުގައިިޢަމަލުކުރެވޭިޢާއްމުިގަވާއިދާިކުޅިވަރުގެިރޫޙާިޚިލާފުވުންިި-14
ިހިންގާިި ިޢަމަލެއް ިޚިލާފުވާފަދަ ިޤަވާޢިދާއި ިރޫޙާއި، ިކުޅިވަރުގެ ިޤަވާޢިދާއި ިޢާއްމު ިކުރަމުންދާ ިޢަމަލު މިމުބާރާތުގައި

ިމުބާރާތުގެި ިއިޚްތިޔާރު ިފުރިހަމަ ިވަކިކުރުމުގެ ިމުބާރާތުން ިނުވަތަ ިސަސްޕެންޑްކޮށް ިއިވެންޓްތަކުން ިމުބާރާތުގެ ފެތުންތެރިޔަކު
ި ިރެފްރީއަށާއި ިބަޔާންިއެސޯސިސްވިމިންގ ިތިރީގައި ިނިމެްނދެންވެސް ިފެށިގެން ިމުބާރާތް ިމިގޮތުން ިލިބިގެންވެއެވެ. އޭޝަނަށް

ިކޮށްފައިވާިޤަވާޢިދަށްިޢަމަލުކުރެޭވނެއެވެ.
ި

އޮފިޝަލަކާމެދުިއަދަބާިއިިއެއްވެސްިފެތުންތެރިޔަކުިމުބާރާތުގެިރެފްރީިއަދިިއޮފިޝަުލންނާއިިހުތުރުިބަުހންިމުޢާމަލާތުޮކށ14.1ިް
މަލެއްިހިންގިކަންިސާިބތުވެއްޖެނަމަިއެޢަމަލެއްގެިބޮޑުިުކޑަިމިނަށްބަލައިިމުބާާރތުގެިއޮގަަނއިޒިންގިކޮމެޓީގެިއަޚިލާފުި

މަޝްވަރާއާއިިއެކުިފެތުންތެރިޔާިމުބާރާތުންިވަކިކުރުމުގެިފުރިހަމަިއިޚްތިޔާރުިމުބާރާތުގެިރެފްރީއަށްިލިބިގެންވެއެވެ.ި
ިކުރުމުގެިފުރިހަމަިއިހްރިޔާރުިމިއެސޯސިއޭޝަނަށްިލިިބގެންވެއެވެ.ނުވަތަިބައެއްިއިވެންޓަކުންިަސސްޕެންޑްި
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މުބާރާތްިހިގަމުންދާިސަރަޙައްދުގެިއަމަންިއަމާންކަންިގެއްލިދާފަދަިގޮތަކަށްިފެތުންތެރިޔަކުިުނވަތަިކްލަބެއްގެިއޮފިޝަލަކ14.2ިިު
މި ގޮތަށްިޢަމަލުތައްިގެންނަިފެތުންތެރިންިހިމެޭނިޢަމަލުކުރަމުންދާނަމަިއެފަރާތްތަކާެމދުިގަވާޢިދުންިފިޔަވަޅުިއެޅޭނެއެވިެ.

ިއިޚްތިޔާރުި ިވަކިކުުރމުގެ ިުމބާރާތުން ިނުވަތަ ިސަސްޕެންޑްކޮށް ިއިވެންޓްތަކުން ިަބއެއް ިެފތުންތެިރން ިނުވަތަ ކުލަބެއް
ިމުބާރާތުގެިއޮގަނައިޒިންގިކޮމިޓީައށްިލިބިގެންވެއެވެ.ި

ިނުވަތ14.3ިަ ިފެތުންތެރިޔަކު ިބައިވެރިވާ ިމުވައްޒަފުންގެިިމުބާރާތުގައި ިމިއެސޯސިއޭޝަންގެ ިއޮފިޝަލަކުވިޔަސް ކުލަބެއްެގ
އަގުވެއްޓޭފަދަިގޮތަކަށްިމުބާރާތްިހިނގަމުންދާިސަރަޙައްދުގައިިއަޑުގަދަކޮށްިޒުވާބުކޮށްިމާރާމާރީިހިްނގުންފަދަިޢަމަލެްއި

ިމުބާރާތު ިނުވަތަ ިސަސްޕެންޑްކޮށް ިއިވެންޓްތަކުން ިބައެއް ިއެފެތުްނތެރިއަކު ިއިޚްތިޔާރުިހިންގާނަމަ ިވަކިކުރުުމގެ ން
ިމުބާރާތުގެިއޮގަނައިޒިންގިކޮމިޓީައށްިލިބިގެންވެއެވެ.

އެއްވެސްިފެތުންތެރިޔަކުިއަނެއްިފެތުްނތެރިއެއްގެިއަގުވެއްޭޓފަދަިގޮތަކަށްިނުވަތަިެފތުންތެރިެއއްގެިއަބުރަށްިހުތުރުވާަފދ14.4ިިަ
ލަިބަލައިިއެފެތުންތެރިޔަކުިމުބާރާތުންވަކިޮކށްިނުވަތަިބައެއްިގޮތަކަށްިޢަމަލުކޮށްިފާޅުގައިިދިާމކޮށްހަދާނަމަިއެމައްސަ

ިއިވެންޓްތަކުންިސަސްޕެންޑްިކުރުމުގެިއިޚްތިޔާރުިމުބާރާތުގެިއޮގަނައިޒިންގިކޮމިޓީއަށްިލިބިގެންވެއެެވ.
ިއަގުވ14.5ިެ ިފެތުންތެރިއެއްގެ ިޓީމުގެ ިއަނެއް ިޓީމަކުން ިއެއްވެސް ިބައިވެރިކުރާ ިފެތުންތެރިން ިގޮތަކަްށިމުބާރާތުގައި އްޓޭފަދަ

ނުވަތަިފެުތންތެރިއެއްގެިއަބުރަށްިހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށްިޢަމަލުކޮށްިާފޅުގައިިދިމާކޮށްހަދާނަމަިއެމައްސަލަިބަލައިިއެޓީެމްއި
ިއޮގަނައިޒިންގި ިމުބާރާތުގެ ިއިޚްތިޔާރު ިކުރުމުގެ ިސަސްޕެންޑް ިއިވެންޓްތަކުން ިބަެއއް ިނުވަތަ ިވަކިކޮށް މުބާރާތުން

 ގެންވެއެވެ.ކޮމިޓީއަށްިލިބި
ި

ިޓެކްނިކަލްިބައްދަލުވުން:ި–15ި
ިި

އޮންާނނެއެވެ.ިޖަރުންނަށްިބާއްވާިަބއްދަލުވުންިމިމުބާރާތްިފެށުމުެގިކުރިންިުމބާރާތުގެިއޮފިޝަލުްނނާއިިޓީްމތަކުގެިލީޑަރުން/މެނޭ
ިިއަންގާނެއެވެ.ގަޑިއިރުިކުރިނ24ިިްނެތަނަކާއިިވަގުތެްއ،ިމަދުެވގެންިބާއްވާ، މިބައްދަލުވުންިއޮންނަިތާރީޚާއި

ި

ިނަތީޖާިއިޢުލާނުކުރުމާއިިނަތީޖާިސައްޙަވެިކަށަވަރުވުން:ި-16
- ި ިކުރުމަށްފަހު ިއިޢުލާނު ިނަތީޖާ ިއިވެންޓެއްގެ ިއިވެންޓުެގ30ިިމުބާރާތުގެ ިބެހޭޮގތުން ިއިވެންޓާ ިއެ ިތެރޭގައި މިިނޓް

ބައިވެރިއަކުިނުވަތަިޓީމަކުންިއެއްވެސްިމައްސަލައެއްިހުށަނާޅާނަމަިއިވެންޓްގެިނަތީޖާކަމުގައިިއިޢުލާނުކުރިިފުރަތަަމި
ިނަތީޖާއަކީިއިވެންޓްގެިނަތީޖާިކަުމގައިިވާނެއެވެ.

ި

ިމައްސަލަިހުށަހެޅުންިި-17
ނަމަވެސްިމައްސަލަިހުށަހެޅޭނީިމުބާރަތްިހިންގަްނިމިމުބާރާތުގެިއިވެންޓްި ތަކުގައިިދިާމވާިކަންތައްތަކަށްިމައްސަލަިުހށަެހޅޭނެއެވެި.

ްނިއެކުލަވާލައިފާއިވާިގަވައިދާއިިޚިލާފަށްިނިންމާފައިވާިކަމެއްިނުވަތަިފީނާގެިޓެކްނިކަލްިގަވާޢިދާއިިޚިލާފަށްިއިވެންޓަކާއިިގުޅޭގޮތު
މިގޮތުންިމައްސަލަިުހށަހެޅޭނީިތިރީގައިވާިގޮތުެގިރެފްރީިނިންމާިގޮތަކީިކަނ ޑައެޅިގެންިއިންސާފުވެރިގޮތްިނޫންކަަމށްިވާނަމައެވެި.

ިމަތިންނެވެ.
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17.1 ި ިލަސްވެގެން ިއިޢުލާނުކުރާތާ ިނަތީޖާ ިވަގުތީ ިއިވެންޓުގެ ިއިވެންޓާގުޅޭގޮތުނ30ިިްމުބާރާތުގެ ިތެރޭގައި މިނިޓްގެ
 ންވާނެއެވެ.ނަމަިއެމައްސަލައެއްިހުށަހަޅަމައްސަލައެއްިއޮތް

ިމައްސަލައެއްި 17.2 ިއިވެންޓާގުޅޭ ިއެ ިސްކޫލަކުން ިވާދަކުރި ިއިވެންޓުގައި ިބެހޭޮގތުން ިއިވެންޓާ މިވަގުތުތެރޭގައި
  ހުށަނާޅާނަމަިއިޢުލާނުކުރިިފުރަަތމަިނަތީޖާއަކީިއިވެންޓްގެިނަތީޖާިކަމުގައިިވާނެއެވެ.

ނުވަތަިކޯޗަށެވެ.މުބާރާތުގައިިބައިވެރިވާިސްކޫލުންިމައްސަލަިހުށަހަޅާިފޯމުގައިި 17.3   ސޮއިކުރެވޭނީިޓީމްގެިމެނޭޖަިރ
މުބާރާތުގެިއިވެންޓެއްެގިނަތީޖާިއިޢުލާނުިކުރާފަހުންވެސްިއެިއިެވންޓެއްގެިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިމަްއސަލައެއްި 17.4

ިނަމަި ިކުރެވުނު ިފާހަގަ ިމޭޒަށް ިއިދާރީ ިުނވަތަ ިހުށަހަޅައިފިނަމަ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިކުރެވި ިފާހަގަ ހުރިކަން
ިއިޢުލާުނިއެކަން ިއެސަރަޙައްދުގައި ިއެކަން ިޙާލަތެއްގައިނަމަ ިއެފަދަ ިކުރެވޭނެއެވެ. ިރަނގަޅު ިނަތީޖާ ިބަލައި

 ކުރެވޭނެއެވެ.ި
ި

ިހެދުންިއެޅުންިި-18
ިމިމުބާރާތުގައިިފަތާިފެުތންތެރިންިތިބެންޖެޭހނީިތިރީގައިވާފަދަިގޮތަަކށްިހެދުންިއަޅައިގެންނެވެ.ި

ި

ިއަންހެންިފެތުންތެރިނ18.1ިިް
ިއަތްކަނޑައި،ިގައިިފެންނަގޮތަށްިހުންނަިސްވިމިންސޫޓުލައިގެްނިއިވެންޓަކަށްިނޭރޭނެއެވެ.ި-1
ިފައިވަޅާއިިހަމައިންިކަނޑާލާފައިހުންނަިސްވިމްިސޫޓުލައިގެްނިއިވެންޓަކަށްިނޭރޭނެއެވެ.ި-2
ިފަހާފައިާވިި-3 ިޮފތިން ިތުނި ިކުލަކުލައިގެ ިއަލި ިއެނޭގކަހަލަ ިގައި ިތެމެމުން ިމޫދަށްއެރި ިފަހާއި ިތުނިފޮތިން މާބޮޑަށް

 ސްވިމްިސޫޓްިނުވަތަިއެފަދަިހެދުމެއްލައިގެންިފަތައިގެންިނުވާނެެއވެ.
ި

ިފިރިހެންިފެތުންތެރިނ18.2ިިް
ގެިސިފަިއަދިިޖަނގިޔަލުގެިސައިޒަށްިހުންނަިޓ1ް "ޖަނގިޔާި" ިަރންކްިލައިގެންިމުބާރާތުގެިއިވެންްޓތަކަށްިނޭރޭނެއެވެ.ިި.
ިއެފަަދ2ި ިނުވަތަ ިފަާހފައިހުރި ިޮފތިން ިތުނި ިހާމަާވފަދަ ިވަނާތައް ިހަށިގަނޑުގެ ިތެމުމުްނ ިގައި ިއެރި ިމޫދަށް .

ިއެތެރެއިންިޖަނގިޔާިނުލައިހުރެވެސްިނުފެތޭނެއެވެ.ި،އަލިކުލަކުލައިގެިފޮތީގެިޓައިޓްލަިއގެން
 

 

 

ިޤަވާޢިދުގައިިނެތްކަމެއްިދިމާވުންިި-19
ިމިމުބާރާތާއިިގުޅޭގޮތުންިމިގަވާޢިުދގައިިބަޔާންކޮށްފައިިނެތްކަމެއްިިދމާވެއްޖެނަމަ:ި

ިއިންތިޒާމާއިިއިދާރީކަންތައްތައްިނިންމާނިިމުބާރާތުގެިއޮގަނައިޒިްނގިކޮމިޓީންނެވެ. -
 ކޮމިީޓންނެވެ.ޓެކްނިކަލްިކަންތައްިނިންާމނީިުމބާރާތުގެިޓެކްނިކަލްި -

 
 

ި
ި
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ިމުބާރާތުގެިއޮގަނައިޒިންގިކޮމިޓީިއެކުލެވިގެންވަނީ:ި
ިިިޖެނެރަލްިސެކެޓްރީިިިިި.އިވެންޓްިމެނޭޖަރ -
 ނައިބްރައީސްިިިިމުބާރާތުގައިިކޯޑިނޭޓަރި -
 ޕްރޮގްރާމްިކޯޑިނޭޓަރިިިިފެސިލިޓީިކޯޑިނޭޓަރި -
 މުބާރާތުގެިރެފްރީިނުވަތަިއެސިސްޓެންޓްިރެފްރީ -
 ިިިއެސޯސިއޭޝަންގެިޓެކްނިކަލްިޑައިރެކްޓަރި -

 

ިސްޕޮންސަރިކުރުންިއަދިިސްކޫލުތަކުންިސްޕޮންސަރިބޭނުންިކުރުންިިި-20
ިމުބާރާތުެގި 20.1 ިއެހެންކަމުން ިއެވެ. ިޕީ.އެލް.ސީ ިމޯލްޑިވްސް ިއޮފް ިބޭންކް ިއަކީ ިސްޕޮްނސަރ ިއޮފިޝަލް މިމުބާރާތުގެ

ރއެއްިބޭނުމެއްިއުނިކަންލިބޭެނިގޮަތށްިއެހެންިއެއްވެސްިސްޕޮންސައޮފިޝަލްިސްޕޮންސަރގެިސްޕޮންސަރޝިޕަށްި
  ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ިއެތެރެއާިއި 20.2 ިޓެްނޓުގެ ިލިބޭ ިއެސްކޫލަކަށް ިބޭނުންުކރެވޭނީ ިއިޝްތިހާރުކުރުމަށް ިސްޕޮންސަރުން ިހޯދާ ސްކޫލުތަކަށް
 އެސްކޫލުގެިދަރިވަރުންިބޭނުންކުރާިޖަރޒީއެވެ.ި

ިމިމުބާރާ 20.3 ިނުަވތަ ިސަރަޙައްދުގައިިއެނޫންގޮތަކަށް ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިބާއްވަން ިމުބާރާތް ިޙަރަކާތެއްގައި ިއެއްވެސް ުތގެ
  އެއްވެސްިސްކޫލަކުންިސްޕޮންސަރިބޭނުންކޮށްގެންިނުާވނެއެވެ.

 ބޭނުންކުރަންާވނީިއޮފިޝަލްިސްޕޮންސަރިއަކީިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑިވްސްިޕީ.އެލް.ސީިގެިލޯގޯޖެހިިކެޕެވެ.މުބާރާތުގައިި 20.4
ި

ިމިޤަި ިވަޢިދަކީިސްވިމިންގިއެސޯސިއޭޝަންިއޮފްިމޯލްޑިވްސްގެިހިންގާިކޮމިޓީންިފާސްކޮށްިޢަމަލުކުރަންިހުއްދަިދީފައިވާިޤަވާޢިދެކެވެ.ިނޯޓްި:


