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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 
 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives | reg no.: 141-NSA/CERT/2017/7 1/10 
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv  

 2023ވަނަ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު  14ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 

 

ގެ  2023ވަނަ މުބާރާތް  14 ދިގުފެތުމުގެ މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ .1 ތަޢާރުފު

ގަވާއިދެވެ. މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، މުބާރާތް، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް، 

ހިންގައި ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް ހަމަހަމަކަމާއި، ވާދަވެރިކަމާއެކު 

މިޤަވާޢިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ނިންމުމަށް މަގުފަހި ކުރުމެވެ. 

ިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިޚްތިޔާރާބާރު ލިބިގެންވަނީ ސްވ

 އަށެވެ.

   

ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  މިމުބާރާތް ރާވައި .2 ހިންގާ ފަރާތް ރާވައި

މިހެންކަމުން މި ޤަވާޢިދުގައި މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްކަމަށް  އިންނެވެ.

  ނިސްބަތްކުރަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ.

   

މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހާ ހިނދަކު،  .3 މާނަކުރުން

 ދީފައިވާނީ ތިރީގައިމިވާ މާނައެވެ.އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކަށް 

 ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ "މުބާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  

 އެވެ. 2023ވަނަ މުބާރާތް  14

ުބާރާތުގެ އެންމެހައި "ރޭސް ޑިރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިމ )ށ(  

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް  ހިންގަން ކަމެއް ރާވައި

 މޯލްޑިވްސްއިން ކަނޑައަޅާ މީހާއަށެވެ. 

"ރޭސް އޮފިޝަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި،  )ނ(  

 ުން ހިމެނޭ ގޮތުން، މުބާރާތް ރާވައިއިންތިޒާމް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ

ަޅައި، ހިންގުމަށް ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް އެހީތެރިވުމަށް އޭނާ ކަނޑައ

 ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ. 

"ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސްވިމިންގ  )ރ(  

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ.
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ގަރީއަކަށެވެ. އެހަތަރު ކެޓަގަރީގައި ކެޓަ )ހަތަރެއް( 4މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ  .4 .ބެހިގެންވާ ބައިތައް މުބާރާތް

ބާއްވާނެ  ތައްރޭސް މުބާރާތުގެ .ދިގުމިނުގެ ރޭސްތައް އޮންނާނެއެވެ 4ތަފާތު 

 ޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާންކުރާނެއެވެ.ވަގުތު، އެސތަނާ 

    

އަދި  24ފެބުރުއަރީ  2023ވަނަ މުބާރާތް އޮންނާނީ  14ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ  .5 .މުބާރާތް އޮންނަ ތާރީޚް

 ވަނަދުވަހުއެވެ. 25

   

ަގިރި ޕިކްނިކް ޑިު ކުޅޮލެ އަތާމވަނަ މުބާރާތް އޮންނާނީ  14ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ  .6 މުބާރާތް އޮންނަ ތަން. 

ނެ ގޮތުގެ ާްދށްތައް ކުރިޔަޓއިވެންތުގެ ާރާގައެވެ. މުބޭުތެރޅް ފަޑއައިލެން

 ނެއެވެ.ާނު ކުރާުލޢަނުން އިޝޭސިއޯއެސ ިއުލްެޑޝ

   

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

 ސުންގަޑި.

 16ވަނަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  14ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ  .7

 އެވެ. 14:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  2023ފެބުރުއަރީ 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް 

ެހޭ ތަކެތި ފުރަންޖެހޭ އޮންލައިން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖ

މުގެ ލިންކް ޯފއޮންލައިން  ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 ނެއެވެ.ޭއިން ލިބ swimming.org.mvްޓަންގެ ވެބްސައިޝޭސިއޯއެސ

   

މުބާރާތް އޮންނަ ލޮކޭޝަނަށް 

 ހާޒިރުވުން.

މުބާރާތް ފަށަން  ްަށޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑކު މުބާރާތް އޮންނަ (ހ) .8

ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަށް ހާޒިރުވުމަކީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިންގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން އަމިއްލައަށެވެ.

 

މު ާބެލެނިވެރިން ދިއުމުގެ އިންތިޒާ ޗުންނޯް ފެތުންތެރިން އަދި ކަށާތރާމުބ (ށ)  

ަނުން ޭޝސިއޯް އެސށތުގެ ބައިވެރިންނަާރާގޮތް މުބާހަމަޖެހިފައިވ

 ނެއެވެ.ާކުރާހިއްސ
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މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތަކަށް 

ފެތުންތެރިން ބޭނުންވާ 

 ތައްޔާރީތައް ހަމަޖެއްސުން.

މުބާރާތުގެ އެކި ރޭސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިން އެފެތުންތެރިއަކު  .9

މާ ރޭސް ފުރިހަމަކުރުމާ ރޭސް ބައިވެރިވެފައިވާ ރޭހުގައި ފެތު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ކަންކަން އަދި ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ހަމަކުރުމަކީ 

 ފެތުންތެރިންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

   

މިމުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރުން ކަނޑައަޅާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.  .10 ސްޕޮންސަރުން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ހެދުމެއްގައި 

އަދި ހެދުމުން ބައެއްގައިވެސް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 

ތަމްސީލުވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްގެން  ގެ އިޝްތިހާރުއެހެންވެސް ފަރާތެއް

ކެޕް އުފެއްދި ނުވާނެއެވެ. އަދި ފެތުންތެރިން ބޭނުންކުރާ ކެޕްގައިވެސް 

ކުންފުނިން ޖަހާފައިވާ ޓްރޭޑްމާކެއް ނުވަތަ ބްރޭންޑް ނަމެއް ފިޔަވައި އެހެން 

ފަރާތެއްގެ ނަމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ 

 ަވަޅު މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އަޅާނެއެވެ.ފިޔ

ވަނަތަކާއި މުބާރާތުގައި ހޮވާނެ 

 .މަޤާމުތައް

 " 2023ފެތުމުގެ ޗެމްޕިއަން "ޤައުމީ ދިގު -1 )ހ( .11

ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ މިމަޤާމަށް ހޮވޭނީ، 

 ފެތުންތެރިޔާއެވެ.ދިވެހި ފިރިހެން އަދި އަންހެން 

 )ދެޖިންސް ވަކިން( ވަނަ. 3ވަނަ އަދި  2ނެޝަނަލް  -2

 " 2023ފެތުމުގެ ޗެމްޕިއަން "ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ދިގު -1 )ށ(  

ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކެޓަގަރީގެ މިމަޤާމަށް ހޮވޭނީ 

 ފެތުންތެރިޔާއެވެ.އެއްވަނަ ދިވެހި އަދި ފިރިހެން 

 )ދެޖިންސް ވަކިން( ވަނަ. 3ވަނަ އަދި  2ޖުނިއަރ ނެޝަނަލް  -2

 ވަނަ. )ދެޖިންސް ވަކިން( 1،2،3ސްވިމް ޗެލެންޖް:  )ނ(  

 ކިޑްސް ސްވިމް ޗެލެންޖު ނިންމާ ކޮންމެ ބައިވެރިއެއް. (ރ)  

   

މުބާރާތުގެ ކެޓެގަރީ ތަކާ 

 .ރޭސްތަކުގެ ދިގުމިން

ވަނަ މުބާރާތުގެ ކެޓެގަރީތަކާ، އެކި ކެޓެގަރީ  14ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ  )ހ( .12

 ތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭހުގެ މިންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ދިގުމިން ކެޓަގަރީ #  

 ކިލޯ މީޓަރު 5 ނޭޝަނަލް  .1  

 ކިލޯ މީޓަރު 3 ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް  .2  
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  ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: (ށ)  

ވަނައަހަރު ނުވަތަ އޭގެ  2008 ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މީލާދީންގަރީމިކެޓެ

އެލީޓް އެތުލީޓުންނަށެވެ. މިކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ އުފަންވެފައިވާ  ކުރިން

ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހެކެވެ. މި ރޭސް ފުރަތަމަ ނިންމާ ދިވެހި އެތުލީޓަކީ  5

' 2023'މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އޯޕެން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަން 

 ހެން( ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.)އަންހެން / ފިރި

 ނޭޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: (ނ)  

 2011އަދި  2010، 2009ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މީލާދީން މިކެޓެގަރީ

އަދި އަންހެން ކުދިންނަށެވެ. އަދި ފިރިހެން  ވަނައަހަރު އުފަންވެފައިވާ

ރޭހުން ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހެކެވެ. މިކެޓަގަރީގެ  3ނީ މިކެޓެގަރީގައި ހިމެނެ

މޯލްޑިވްސް ޖޫނިއަރ ނޭޝަނަލް އޯޕަން " ފެތުންތެރިންނަކީމޮޅުވާ 

)އަންހެން / ފިރިހެން( ކަމުގައި  "2023ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަން 

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުންވެސް އިވެންޓު ބާއްވާނީ  )ރ(  

)ތިނެއް( ފެތުންތެރިން  3އެކެޓެގަރީއަކުން ޖިންސަކުން މަދުވެގެން 

 ބައިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.

ނިއަރ ޫަނަލް ޖޝިޕް އަދި ނެޝޗެމްޕިއަންަނަލް ޝނެތުގެ ާރާމުބ (ބ)  

 ާސްތައް ނިންމޭފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ރ ާދަކުރާިޕްގައި ވޝޗެމްޕިއަން

 ނެއެވެ.ޭެވް ދޓްފިކެޓަލް އަދި ސެޑމެ "ަރޝފިނި"ް ށތެރިންނަފެތުން

   

ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފެތުމުގެ 

 .ރޭސް

ވަނަ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދާއިރު، ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ  14ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ  .13

ފެތުމުގެ ރޭސްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ކުރިޔަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓެގަރީތައް ތިރީގައި ގެންދާނެ ރޭސްތަކާ އެ ރޭސްތައް 

 އެވަނީއެވެ.

  ސްވިމް ޗެލެންޖް: (ހ)  

ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ އޭގެ  2011ގައި މީލާދީން ސްވިމް ޗެލެންޖް 

މި ކޮންމެ މީހަކަށް މިރޭހުގައި ވާދަކުރެވޭނެއެވެ.  ކުރިން އުފަންވެފައިވާ

ކިލޯ މީޓަރު ގެ ދިގުމިނަށެވެ.  1ރޭހުގެ ބައިވެރިން ފަތާނީ 
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މިކެޓެގަރީގައި ބައިވެރިވެ ރޭސް ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށް 

 ދެވޭނެއެވެ.ް ޓްފިކެޓއަދި ސެފިނިޝަރ މެޑަލް 

 :ްވިމްކިޑްސް ސ (ށ)  

 2014، 2013، 2012މީލާދީން ވިފައިވަނީ މި ކެޓެގަރީ ހުޅުވާލެ

މިއީ ފަން އިވެންޓެކެވެ. ކުދިންނަށެވެ.  އުފަންވެފައިވާގައި  2015އަދި 

އަދި އެހެނަސް ރޭސް ނިންމާ ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކަށް ފިނިޝަރ މެޑަލް 

 މީޓަރެވެ. 500ދެވޭނެއެވެ. މި ރޭހުގައި ފަތާނީ ް ޓްފިކެޓސެ

ވަނަ މުބާރާތުގެ ކެޓެގަރީއެއްގައި ވާދަކުރާ  14ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ  (ނ)  

ވިމް ޗެލެންޖް އަދި ކިޑްސް ސްވިމް އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކަށް ސް

އިވެންޓުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ސްވިމް ޗެލެންޖު އާއި 

ކިޑްސް ސްވިމް ގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކަށް ދިގުފެތުމުގެ 

ވަނަ މުބާރާތުގެ ކެޓެގަރީންކުރެ ކެޓެގަރީއެއްގައި  14ޤައުމީ 

  ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

ސްވިމް ޗެލެންޖް އަދި ކިޑްސް ސްވިމް ކެޓަގަރީ އަކީ ފެތުމުގެ ޤައުމީ  (ރ)  

ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައި ނުބެލެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް  2ވަނަ މުބާރާތުގެ  14

ވަނަ މުބާރާތާ ގުޅިގެން  14ކެޓަގަރީ އަކީ ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ  2މި 

 އިވެންޓެވެ.  2ބާއްވާ ކޮމިއުނިޓީ 

    

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ 5000.00ނެޝަނަލް ޗެމްޕިއަން  )ހ( .14 .އިނާމުމެޑެލް އާއި 

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާ 3000.00ނެޝަނަލް ރަނާސްއަޕް  )ށ(  

 )ދެހާސް( ރުފިޔާ 2000.00ނެޝަނަލް ސެކަންޑް ރަނާސްއަޕް  )ނ(  

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާ 3000.00ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަން  )ރ(  

 )ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާ 1500.00ޖޫނިއަރ ރަނާސްއަޕް ނެޝަނަލް  )ބ(  

)އެއްހާސް(  1000.00ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ސެކަންޑް ރަނާސްއަޕް  )ޅ(  

 ރުފިޔާ

މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވައި މެޑެލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ދޭނީ ދެޖިންސް  (ކ)  

 ވަކިންނެވެ.
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އެތުލީޓުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ 

 .ގޮތް

 އެތުލީޓުން:  . 15

 ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކުޅިވަރު )ހ(  

ރިކަމަށް ސަމާލުވެ އެތުލީޓާއި އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ )ށ(  

 ޒިންމާ ނެގުން.

މި މާއްދާއާއި އިތުރު ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި  )ނ(  

ގޮތުން ރޭސް ޑައިރެކްޓަރު ފޯރުކޮށްދޭ އުސޫލުތަކާއި، ރޭހާ ގުޅޭ 

 ދުތައް ދަނެ އެއަށް ޢަމަލުކުރުން.އެންމެހައި އިރުޝާ

 ަލުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުން.ރޭސް އޮފިޝ )ރ(  

 ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުން ނުކުރުން. )ބ(  

 ސް އޮފިޝަލަށް ވަގުތުން އެންގުން.ރޭހުން ވަކިވާނަމަ، އެކަން ރޭ )ޅ(  

 މާއި ނުލައި ރޭހުގައި ވާދަކުރުން.ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކައެހެން  )ކ(  

ރޭސް ހިނގުމުގެ ތެރޭގައި ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ  )އ(  

 .ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނި ނޭޅުން

-އެއްވެސް އިތުރު އުޅަނދެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން 'އަން )ވ(  

 ނުހޯދުން ނުވަތަ ހޯދުމަށް ނޫޅުން.ފެއަރ އެޑްވާންޓޭޖް' އެއް 

އެތުލީޓް ފަތަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުންނެވެ. އަދި އެ މަގު  )މ(  

ދެނެގަތުމަކީ އެތުލީޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ. ރޭސް ފުރިހަމަވާނީ 

އިވާ ދުރުމިން އެއްކޮށް ފެތުމުންނެވެ. ފަތަންޖެހޭ ދިގުމިން ކަނޑައެޅިފަ

 ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އެތުލީޓެއް ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.

ރޭސް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު، އެތުލީޓް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ  )ފ(  

މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް ހަށިގަނޑު ނިވާކުރެވިފައެވެ. އެފަދައިން 

 ު ނިވާ ނުކޮށް ތިބޭ އެތުލީޓުން ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިދާނެއެވެ.ހަށިގަނޑ

   

ފެތުމުގައި ޢަމަލު ބަހައްޓަންޖެހޭ 

 .ގޮތް

 އެތުލީޓުން .16

ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އަދި  ގްލް ނުވަތަ ފޭސް މާސްކް އެޅުންސްވިމް ގޮ )ހ(  

 މަނައެއްވެސް ނޫނެވެ.
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ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސްނޯކެލްސް، ފިންސު، އަންގި، ޕެޑަލްސް  )ށ(  

 ފްލޯޓިންގ ޑިވައިސްއެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވަކި ވަކި އެތުލީޓުންނަށް ޚާއްސަ ޕެޑްލަރސް އަދި އެސްކޯޓުން  )ނ(  

 ގެންދިއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފެތުމުގެ ތެރޭގައި، އަމިއްލައަށް ކުރާ ފެތުމުގެ ޙަރަކާތެއް ފިޔަވައި،  )ރ(  

ހެން އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް ޙަރަކާތެއް އެ

ކޮށްފިނަމަ،އެ އެތުލީޓަކު ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. ސިއްޙީ އެއްވެސް 

ސަބަބަކާހުރެ އެތުލީޓަކުން މޫދުން ނެގުމަށް ރޭސް އޮފިޝަލަށް ނުވަތަ 

މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަދައިން އަމަލުކުރުމުގެ 

 ރު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބާ

ސް ދެނެގަތުމާއި އެއާ އެއްގޮތަށް ފަތަމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަތާ ކޯ )ބ(  

ގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހުގެ ބޭރުން ފަތާ ޓުދިއުމަކީ އެތުލީ

އެއްވެސް އެތުލީޓަކަށް އެ ސަބަބާހުރެ، ރޭހުގެ ގަޑިއާއި ނަތީޖާއަށް 

 ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް

ހެޑްސެޓްސް ނުވަތަ ހެޑްފޯންސް ރޭހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން  )ޅ(  

 ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.

ރޭހުގެ ތެރޭގައާއި، ރޭހާ ގުޅޭ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި، ޢާންމު ތަނެއްގައި  (ކ)  

އެއްވެސް މީހެއްގެ އޮރިޔާން ހާމަވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ 

 މަނާ ކަމެކެވެ.

 1/3ފިރިހެން އެތުލީޓުން ލާންޖެހޭނީ، މަދުވެގެން، ފަލަ މަސްގަނޑުގެ  (އ)  

ފޮރުވޭ ވަރުގެ ސްވިމިންގ ޓްރަންކްސްއެވެ. އަންހެން އެތުލީޓުން 

 ލާންވާނީ ކޮނޑާއި، އަތާއި ފަލަމަސްގަނޑު ނުފެންނަ ސްވިމްސޫޓެކެވެ. 

    

އޮފް -ޢުމުރު ބަލާނެ ގޮތާއި ކަޓް

 .ޓައިމް

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް މިޤަވާޢިދުގެ އެތުލީޓުންގެ ޢުމުރު ކަނޑައެޅުމުގައި  )ހ( . 17

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 13އަދި  12

 އޮފް ޓައިމްއަކީ -ރޭހުގެ ކަޓް )ށ(  

 މިނެޓް 30ގަޑިއިރާއި  2 –ކިލޯ މީޓަރު(  5ނޭޝަނަލް ކެޓަގަރީ )

 ގަޑިއިރު 2 – ކިލޯ މީޓަރު( 3ނޭޝަނަލް ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ )

 މިނެޓް  60 -ކިލޯ މީޓަރު  1ސްވިމް ޗެލެންޖް 
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 މިނެޓް 30 –ކިޑްސް ސްވިމް ޗެލެންޖް 

    

ގެ އަތްތިލައިގެ ޓުއެތުލީޓެއް ރޭސް ނިންމި ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ އެތުލީ )ހ( . 18 .ރޭސް ނިންމުން

އެއްވެސް ބައެއް ފިނިޝް އާރކްގައި ޖެހޭ  ހަށިގަނޑުގެނުވަތަ 

 ހިސާބުންނެވެ.

ރޭހުގެ އެއްވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށްވާނީ ރޭސް ފެށުމުގެ ސިގްނަލް  )ށ(  

ު ވަގުތެއް ހޭދަކުރި އިން ފެށިގެން ނިންމުމާ ހަމައަށް އައުމަށް އެންމެ މަދ

 ފަރާތެކެވެ.

ނިންމި ފަހު ޕޮޒިޝަން  ރޭސް ޑިރެކްޓަރު، ކޮންމެ އެތުލީޓެއްގެ ރޭސް )ނ(  

ކަނޑައަޅާނީ  ރޭސް އޮފިޝަލުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ލިބެން ހުރި އެންމެހާ 

 ްތައް ބޭނުންކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ވަސީލަތ

ތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ރޭސްތައް ނުނިންމާނަމަ މުބާރާ )ރ(  

 ބައިވެރިވިކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

   

 ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް އަންނަނިވި ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ؛ .19 .ބާރުތައްރޭހުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ 

 ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން އައްޔަންކުރުން؛ )ހ(  

މި ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކާއި މީގެ އިތުރުން އެތުލީޓުންނަށް ދެވޭ  )ށ(  

 އިރުޝާދުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި މާނަކުރުން؛

އަމަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ރޭހުގެ އެއްވެސް އެތުލީޓުންގެ އުޅުމާއި  )ނ(  

ހިސާބަކުން ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރާކަން ޔަގީންކުރުމަށް 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން؛

މި އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު  )ރ(  

 ދިނުން؛

ހިނގަމުންދާއިރު އަދި ރޭސް ނިމުމަށް ރޭހުގެ ކުރިންނާއި، ރޭސް  )ބ(  

 ފަހުގައިވެސް ރޭހާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުން؛

ރޭސް އޮފިޝަލުންގެ ޒިންމާތަށް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ ޒިންމާތަށް  )ޅ(  

ހަވާލުކުރުމާއި، އިރުޝާދު ދިނުމާއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޒިންމާ 

 ބަދަލުކުރުން؛
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އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ކޮންމެ އެތުލީޓުންގެ  )ކ(  

ވަގުތެއްގައި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ހުއްދަނޫން ނުވަތަ ބޭނުންނުކުރެވޭނެ 

 ތަކެތި ކަނޑައަޅައި ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުން؛

   

އަދި  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

 .ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތް

ފައިސާ ދައްކާނީ  ރުފިޔާއެވެ. 100.00ރޭހުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އަކީ  . 20

 7704278341001އޮންލައިންކޮށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރު 

އެކައުންޓަށެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްލިޕްކޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 

 .ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

   

ެއްޓޭ މިންވަރަށް ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު ރޭސް އޯގަނަޒްކުރާ ފަރާތަށް ބެލެހ . 21 .ލިމިޓެޑް ސްޕޮޓްސް

 ބާރު އެފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކަނޑައެޅުމުގެ 

    

އެއްވެސް އެތުލީޓެއް އެ އެތުލީޓެއްގެ ސިއްޙީ ހާލަތާމެދު  )ހ( . 22 .މެޑިކަލް އެޑްވައިޒަރީ

ޝައްކެއްވާނަމަ، ރޭހުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ކުރިން ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.ފަރާތެއްގެ ލަފާ 

ވާޑާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ޕަރފޮރމަންސް  )ށ(  

އެންހާންސިންގ ޑްރަގެއް ނުވަތަ ޓެކްނިކެއް ބޭނުންކުރުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

އަރާމުކޮށް  ރޭސް އޮންނަ ދުވަހު އެތުލީޓް ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް )ނ(  

 ހައިޑްރޭޓްވެފައެވެ.

ކުރިއަށްދަނިކޮށް އެއްވެސް އެތުލީޓަކަށް އޭނާގެ ޞިއްޙަތު ރޭސް  )ރ(  

ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ރޭސް ހުއްޓާލުމަށްފަހު 

ރޭސް އޮފިޝަލެއް ނުވަތަ މެޑިކަލް އޮފިޝަލެއްގެ އެހީ ވަގުތުން 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

   

ދިނުމަކާނުލައި މި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ކުރިން ނޯޓިސްއެއް  . 23 .އެހެނިހެން އުސޫލުތައް

ގެނައުމާއި، އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު އޯގަނައިޒަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އާ އުސޫލު 

އެތުލީޓުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިސާބުން އެ އުޞޫލަށް އަމަލުކުރުން އެތުލީޓުންނަށް 

 ލާޒިމްވާނެއެވެ.
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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES 
 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives | reg no.: 141-NSA/CERT/2017/7 10/10 
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv  

މުބާރާތް ރާވާ، ހިންގާ، ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބަލާނީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ  . 24 .ފީނާގެ ގަވާއިދު

ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި، 

މިގަވާއިދާއި، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން 

ިއުމަށެވެ. ފީނާގެ ގަވާއިދު ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދ

www.fina.org .ެއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވ 

 

http://www.fina.org/

