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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

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

 

partners: 
 

 

 
 މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވައިދު ވަނަ  13ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 

 
 

ގެ ހިންގާ ގަވާއިދެވެ.  2018ވަނަ ދިގު ފެތުމުގެ މުބާރާތް  13މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  .1 ތަޢާރުފު 
މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، މުބާރާތް، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް، ހަމަހަމަކަމާއި، ވާދަވެރިކަމާއެކު 

 ހިންގައި ނިންމުމަށް މަގުފަހި ކުުރމެވެ. 
 

ރާވާ ހިންގާ 
 ފަރާތް

ރާވާ ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ. މީގެ ފަހުން  މިމުބާރާތް .2
މިގަވާއިދުގައި 'އޯގަނައިޒަރ' ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

 މޯލްޑިވްސް އަށެވެ.
 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާ  .3 މާނަކުރުން ހާ ހިނދަކު، އަްނނަނިވި މިގަވާއިދުގައި ކަ
 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިާވނީ ތިރީގަިއމިވާ މާނައެވެ.

  
ވަަނ ޤައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ  13"މުބާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  

އެވެ. މުބާރާތާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލުތައް މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  2018މުބާރާތް 
 އެވަނީއެވެ. 

 
"ރޭސް ޑިރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިމުބާރާތުެގ އެންމެހައި ކަމެއް ރާވާ  )ށ(  

ނޑައަޅާ މީހާއަށެވެ.   ހިންގުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކަ
 

"ރޭސް އޮފިޝަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުބާރާތުގެ ެރފްރީންނާއި، އިންތިޒާްމ  )ނ(  
ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހިެމނޭ ޮގތުން، ުމބާރާތް ރާވާ ިހންގުަމށް ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް 

ނޑައަޅައި، ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.   އެހީތެރިވުމަށް އޭނާ ކަ
 

 3މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކަށެވެ. އެހަތަރު ކެޓަގަރީ ބެހިގެންވަނީ ތަފާތު  .4 މުބާރާތް 
ދިގުމިނަށެވެ. ރޭސް އޮންނާީނ ާމލެ އަތޮޅު ދިއްފުށީ ފަޅުގައެވެ. ރޭސް ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަުގތު، 

 އިޢުލާންކުރާނެއެވެ.  އެސޯސިއޭޝަނުން
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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

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

 

partners: 
 

 

ވަނަތަކާއި 
 މަޤާމުތައް

ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ދިވެހި ފިރިހެން އަދި އަންހެން  )ހ( .5
 " އެވެ. 2018އެތުލީޓުންނަކީ "ޤައުމީ ދިގު ފެުތމުގެ ޗެމްޕިއަން 

 
ފިރިހެން  ދިވެހި އަދި ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ޗެމްޕިއަްނޝިޕް ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ )ށ(  

" ކަމުގައި 2018ކުދިންނަކީ "ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ދިގު ފެތުމުގެ ޗެމްޕިއަްނ 
ނޑައެޅޭނެއެވެ.   ކަ

 
 2ވަނަ،  1ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކެަޓގަރީއެއްގެ  މީޓަރ500ުސްވިމް ޗެލެންޖު ކިޑްސް  )ނ(  

ޖު ލެންސްވިމް ޗެކިޑްސް ވަނަ ހޮވައި، އެވަނަތަކަށް އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.  3ވަނަ އަދި 
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ، ފަން  10އަކީ ޢުމުރުން  މީޓަރ500ު

 ސްވިމްއެކެވެ.
 

 ދިގުމިން ކެޓަގަރީ )ރ(  
 ކިލޯ މީޓަރު 5 ނޭޝަނަލް  .1  
 ކިލޯ މީޓަރު 3 ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް  .2  
 ކިލޯ މީޓަރު 1 ސްވިމް ޗެލެންޖު .3  
 މީޓަރު 500 އަހަރުން ދަށް( 10) ކިޑްސް ސްވިމް ޗެލެންޖް .4  

 
އަހަރުން މަތީެގ  14ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މިކެޓަގަރީ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޢުމުުރން  )ބ(  

ގެ ރޭހެކެވެ. މި  ކިލޯ މީޓަރު 5ޓުްނނަށެވެ. އަދި ިމކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ އެތުލީއެލީޓް 
ޓަކީ 'މޯލްޑިވްސް ޭނޝަނަލް އޯޕެން ވޯޓަރ އެތުލީރޭސް ފުރަތަމަ ނިންމާ ދިވެިހ 

ނޑައެޅޭނެއެވެ. 2018ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަން   ' )އަންހެން / ފިރިހެން( ކަމުގައި ކަ

  

 14ނޭޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މިކެޓެގަރީ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޢުމުރުން  )ޅ(  
 3އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކުދިންނަށެވެ. އަދި މިެކޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ 

ގެ ރޭހެކެވެ. މި ރޭހުން މޮޅުވާ ކުއްޖަކީ، 'މޯލްޑިވްސް ޖޫނިއަރ ނޭޝަނަްލ ކިލޯ މީޓަރު
' )އަންހެން / ފިރިހެން( ކަމުގައި 2018މިންގ ޗެމްޕިއަން އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވި

ނޑައެޅޭނެއެވެ.  ކަ
 

އަކީ އުމުރުފުރާގެ ރޭހެކެވެ. މި ރޭހުގެ ބައިވެރިން ސްވިމް ޗެލެންޖް: ސްވިމް ޗެލެންޖް  )ކ(  
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since 1983 
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 1ގެ ދިގުިމނަށެވެ. މި ކެޓެގަރީގެ އިނާމު ެދވޭނީ މުޅި ކެޓެގަރީން ކިލޯ މީޓަރު  1ފަތާނީ 
ވަނައަށް ހޮވޭ ބައިވެރިންނަށެވެ. ބައިވެރިންަނށް އުމުރުފުރާގެ ބަޔާއި  3 ވަނަ 2ވަނަ، 

ނިންމި ގަޑި ލިިބދެވޭނެއެވެ. ުޢމުރުފުރާތައް ބަހާލެވިފައިާވ ގޮތް، މިމާއްދާގެ )ރ( ގަިއ 
 10އޮތް ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. މިކެޓަގަރީ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ޢުމުރުން 

 ކޮންމެ މީހަކަށްެވސް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށެވެ. އަހަރުން މަތީގެ

 

 5އަހަރާ ދެމެދު، ކޮންމެ  70އަހަރުން ފެށިގެން  10ޢުމުރުފުރާތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ، 
އަހަރަކުން ޢުމުރުފުރާ ބަދަލުވާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން، ޢުމުރުފުރާތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ 

 އަންނަނިވި ޢުމުރުތަކަށެވެ.
 
 

 އަހަރާ ދެމެދު  19އަހަރާއި  15 އަހަރާ ދެމެދު  14އަހަރާއި  10   
 އަހަރާ ދެމެދު  29އަހަރާއި  25 އަހަރާ ދެމެދު  24އަހަރާއި  20   
 އަހަރާ ދެމެދު  39އަހަރާއި  35 އަހަރާ ދެމެދު  34އަހަރާއި  30   
 އަހަރާ ދެމެދު  49އަހަރާއި  45 އަހަރާ ދެމެދު  44އަހަރާއި  40   
 އަހަރާ ދެމެދު  59އަހަރާއި  55 ދެމެދު އަހަރާ  54އަހަރާއި  50   
 އަހަރާ ދެމެދު  69އަހަރާއި  65 އަހަރާ ދެމެދު  64އަހަރާއި  60   
 އަހަރުން މަތި. 70   

 
 

އަހަރުން ދަށުގެ  10: މި ކެޓެގަރީ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޢުމުރުން ކިޑްސް ސްވިމް ޗެލެންޖް )އ(  
ކުދިންނަށެވެ. މިއީ ަފން އިވެްނޓެކެވެ. އެހެނަސް ރޭސް ނިންާމ ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކަށް 

 މީޓަރެވެ. 500މި ރޭހުގައި ފަތާނީ ފިނިޝަރ މެޑަލް ދެވޭނެއެވެ. 
 

އަށްވުރެ މަދުވާނަމަ، އެ  3އެއްވެސް ކެޓެގަރީއެއްގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު  )ވ(  
 ކެޓެގަރީގެ އިވެންޓު ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އޯގަނައިޒަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ގިނަ ކެޓެގަރީތަކުގަިއ ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުޠު  އެތުލީޓަކު އެއް ކެޓަަގރީއަށްވުރެއެއްވެސް  )މ(  

 ފުރިހަމަވީ ނަމަވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އެއް ކެޓެގަރީގައެވެ. 
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partners: 
 

 

ޓުން އެތުލީ
ޢަމަލު 

 ކުރަންޖެހޭ ގޮތް

 ޓުން: އެތުލީ . 6

 ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛ )ހ(  
 

 މީހުންގެ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވެ ޒިންމާ ނެގުން؛ޓާއި އެހެން އެތުލީ )ށ(  
 

މި މާއްދާއާއި އިތުރު ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި، ރޭހާ ގުޅޭ  )ނ(  
ގޮތުން ރޭސް ޑައިރެކްޓަރު ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި އިރުޝާދުތައް ދަނެ އެއަށް 

 ޢަމަލުކުރުން؛
 

 އޮފިޝަލުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުްނ؛ރޭސް  )ރ(  
 

 ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭުނން ނުކުރުން؛ )ބ(  
 

 ރޭހުން ވަކިވާނަމަ، އެކަން ރޭސް އޮފިޝަލަށް ވަގުތުން އެންުގން؛ )ޅ(  
 

 އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާިއ ނުލައި ރޭހުގައި ވާދަކުރުން؛ )ކ(  
 

އެޅުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި ރޭސް ހިނގުމުގެ ތެރޭގައި ކުނި  )އ(  
 ؛އެހެން ތަންަތނަށް ކުނި ނޭޅުން

 
ފެއަރ އެޑްވާންޓޭޖް' -އެއްވެސް އިތުރު އުޅަނދެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ބޭނުންޮކށްގެން 'ައން )ވ(  

 އެއް ނުހޯދުން ނުވަތަ ހޯދުމަށް ޫނޅުން؛
 

ނޑައެޅިފައިވާ މަގުންނެވެ. އަދި އެ މަގު ދެނެގަތުމަކީ އެތުލީ )މ(   ޓްެގ އެތުލީޓް ފަަތންވާނީ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ދުރުމިން އެއްކޮށް ފެތުމުންނެވެ.  ޒިންމާއެކެވެ. ރޭސް ފުރިހަމަވާނީ ކަ

 ޓެއް ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.އެތުލީފަތަންޖެހޭ ދިގުމިން ފުރިހަމަ ނުުކރެވިއްޖެނަމަ އެ 
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partners: 
 

 

ނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް އެތުލީރޭސް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު،  )ފ(   ޓް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންގަ
ނޑު ނިވާ ުނކޮށް ތިބޭ  ނޑު ނިވާކުރެވިފައެވެ. ެއފަދައިން ހަށިގަ ުޓން ެއތުލީހަށިގަ

 ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ފެތުމުގައި 
ޢަމަލު 

ބަހައްޓަންޖެހޭ 
 ގޮތް

 ޓުން އެތުލީ .7

ގޮގްލް ނުވަތަ ފޭސް މާސްކް އެޅުމަކީ ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އަދި މަނައެއްވެސް ސްވިމް  )ހ(  
 ނޫނެވެ.

 
ސްނޯކެލްސް، ފިންސު، އަންގި، ޕެޑަލްސް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފްލޯޓިންގ  )ށ(  

 ޑިވައިސްއެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 

އަދި އެސްކޯޓުން ގެންދިއުމަކީ ހުއްަދ ުޓންނަށް ޚާްއސަ ޕެޑްލަރސް އެތުލީވަކި ވަކި  )ނ(  
 ކަމެއް ނޫނެވެ.

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

ޓަކު އެތުލީ އެހީއެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކުރިއަށް ޙަރަކާތެއް ކޮށްފިނަމަ،އެ 
ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. ކާޔަކްސް އާއި ބޯޓުގެ އެހީ، ރޭހުގައި ުކރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުން 

ޓަކުން މޫދުން އެތުލީނުކުރާހާ ހިނދަކު ހުއްދައެވެ. ސިއްޙީ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 
ނެގުމަށް ރޭސް އޮފިޝަލަށް ނުަވތަ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަދައިން 

 ކުރުމުގެ ބާރު އެފަރާތްތަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. އަމަލު
 

ނޑައެޅިފައިވާ ފަތާ ކޯރސް ދެނެގަތުމާއި އެއާ އެއްގޮތަށް ފަތަުމން ދިއުމަކީ  )ބ(   ޓްގެ އެތުލީކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކޯހުގެ ބޭރުން ފަތާ އެއްވެސް  ޓަކަށް އެ ސަބަބާހުރެ، އެތުލީޒިންމާއެކެވެ. ކަ

 ވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.ރޭހުގެ ގަޑިއާއި ނަތީޖާއަށް އެއް
  

 ހެޑްސެޓްސް ނުވަތަ ހެޑްފޯންސް ރޭހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން ުހއްދައެއް ނޫނެވެ. )ޅ(  
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ރޭސް ޑިރެކްޓަރުގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމަށްފަހުގައި ެމނުވީ އެއްެވސް ބާވަތެއްގެ ފޯުނ އަދި  )ކ(  
 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ.ވޭ ރޭޑިއޯ ފަދަ މުވާސަލާތީ އާލާތެއް -ޓޫ
 

ރޭހުގެ ތެރޭގައާއި، ރޭހާ ގުޅޭ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި، ޢާންމު ތަނެއްަގއި އެއްވެސް މީހެއްގެ  )އ(  
 އޮރިޔާން ހާމަވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

 
ނޑުގެ ލާންޖެހޭީނ، މަދުވެގެން، ޓުން އެތުލީ ފިރިހެން )ވ(   ވަރުގެ  ފޮރުވޭ 1/3ފަލަ މަސްގަ

ނޑާއި، އަތާއި އެތުލީއަންހެން ސްވިމިންގ ޓްރަންކްސްއެވެ.  ޓުން ާލންވާީނ ކޮ
ނޑު ނުފެންނަ ބިކިނީ ނުވަތަ ސްވިމްސޫޓެކެވެ.   ފަލަމަސްގަ

 
ޢުމުރު ބަލާނެ 

-ގޮތާއި ކަޓް
 އޮފް ޓައިމް

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާީނ،  )ހ( . 8 ޓްެގ އެތުލީގައި  2018ޖުލައި  19އެތުލީޓުންގެ ޢުމުރު ކަ
 އުމުރެވެ.

 
 އޮފް ޓައިމްއަކީ -ރޭހުގެ ކަޓް )ށ(  

 މިނެޓް 30ގަޑިއިރާއި  2 –( ކިލޯ ީމޓަރު 5)ކެޓަގަރީ ނޭޝަނަލް 
 ގަޑިއިރު  2 –( ކިލޯ މީޓަރު 3) ކެޓަގަރީނޭޝަނަލް ޖޫނިއަރ 
 މިނެޓް  60 -ކިލޯ މީޓަރު  1ސްވިމް ޗެލެންޖް 

 މިނެޓް 30 – ކިޑްސް ސްވިމް ޗެލެންޖް
 

ނޑައަޅާނީ އެތުލީ )ހ( . 9 ނިންމުން ރޭސް ޓްގެ އަތްތިލައިގެ ނުވަތަ ގައިގެ އެތުލީޓެއް ރޭސް ނިންމި ކަމަށް ކަ
 އެއްވެސް ބައެއް ފިނިޝް އާރކްގައި ޖެހޭ ހިސާބުންނެވެ.

 
ރޭހުގެ އެއްވަނައަށް އަންނަ ަފރާތަކަށްވާނީ ރޭސް ފެށުމުގެ ސިގްނަލް އިން ފެށިގެްނ  )ށ(  

 ނިންމުމާ ހަމައަށް އައުމަށް އެންެމ މަދު ވަގުތެއް ހޭދަކުރި ފަރާތެކެވެ. 
ނޑައަޅާނީ  އެތުލީރޭސް ޑިރެކްޓަރު، ކޮންމެ  )ނ(   ޓެއްގެ ރޭސް ނިންމި ފަހު ޕޮޒިޝަން ކަ

ރާކޮށް ލިބެން ހުރި އެންމެހާ ވަސީލަތްތަްއ ރޭސް އޮފިޝަލުންނާ މަްޝވަ
 ބޭނުންކުރުމަށްަފހުގައެވެ. 

ރޭހުގެ 
ޑިރެކްޓަރުގެ 

 ބާރުތައް 

 ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް އަންނަނިވި ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ؛ .10
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since 1983 
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tel: +960 3323429, fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

partners: 
 

 

 ؛ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން އައްޔަންކުރުން )ހ(  
 

ޓުންަންށ ދެވޭ އިރުޝާދުތައް އެތުލީ މި ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކާއި މީގެ އިތުރުން  )ށ(  
 ؛ތަންފީޒުކުރުމާއި މާނަކުރުން

 
ޓުންގެ އުޅުމާއި އަމަުލތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ރޭހުެގ އެއްވެސް ހިސާބަކުން އެތުލީ )ނ(  

 ؛ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރާކަން ޔަގީންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން
 

 ؛ތަންފީޒުކުރުމާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުންމި އުސޫލުތައް  )ރ(  
 

ރޭހުގެ ކުރިންނާއި، ރޭސް ހިނގަމުންދާއިރު އަދި ރޭސް ނިމުަމށް ފަހުގައިވެސް ރޭހާއި  )ބ(  
 ؛ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުން

 
ނޑައެޅުމާއި، އެ ޒިންމާތަށް  )ޅ(   ހަވާލުކުރުމާއި، ރޭސް އޮފިޝަލުންގެ ޒިންމާތަށް ކަ

 ؛އިރުޝާދު ދިނުމާއި އެހެން ފަރާްތތަކަށް ޒިންމާ ބަދަލުކުރުން
 

ޓުންގެ އިކުއިޕްމަންްޓތަކާއި އެހެނިހެން އާާލތްތައް ކޮންެމ ވަގުތެއްގައި ބަލަިއ އެތުލީ )ކ(  
ނޑައަޅައި ފަހުގެ ނިންމުން  ފާސްކުރުމާއި، ހުއްދަނޫން ނުވަަތ ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ތަެކތި ކަ

 ؛ންނިންމު
 

ރެޖިސްޓްރޭޝަ
 ން ފީ

 ރުފިޔާއެވެ. 100.00ރޭހުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އަކީ  . 11
 

ލިމިޓެޑް 
 ސްޕޮޓްސް 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު  . 12 ރޭސް އޯގަނަޒްކުރާ ފަރާތަށް ބެލެހެއްޓޭ މިންވަރަށް ބައިވެރިންެގ ޢަދަދު ކަ
 އެފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
 

މެޑިކަލް 
 އެޑްވައިޒަރީ 

ޓެއްގެ ސިއްޙީ ހާލަތާމެދު ޝައްކެއްވާނަމަ، ރޭހުގައި އެތުލީޓެއް އެ އެތުލީއެއްވެސް  )ހ( . 13
 ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ކުރިން ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ ފަރާތެއްގެ ލަފާ ހޯދަްނވާނެއެވެ. 

 
ނޑައަޅާފައިވާ އިމުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ޕަރފޮރމަންސް އެންހާންސިންގ  )ށ(   ވާޑާ އިން ކަ
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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

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

 

partners: 
 

 

 ޓެކްނިކެއް ބޭުނންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ޑްރަގެއް ނުވަތަ 
 

 ޓް ުހންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް އަރާމުކޮްށ ހައިޑްރޭޓްވެފައެވެ. އެތުލީރޭސް އޮންނަ ދުވަހު  )ނ(  
 

ޓަކަށް އޭނާގެ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އެތުލީރޭސް ކުރިއަށްދަނިކޮށް އެއްވެސް  )ރ(  
ހުއްޓާލުމަށްފަހު ރޭސް އޮފިަޝލެއް ނުވަތަ މެޑިކަލް ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ރޭސް 

 އޮފިޝަލެއްގެ އެހީ ވަގުތުން ހޯަދންވާނެއެވެ.
 

އެހެނިހެން 
 އުސޫލުތައް

ކުރިން ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާުނލައި މި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ބަަދލު ގެނައުމާއި،  . 14
ުޓންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެތުލީއުސޫލު  އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު އޯގަނައިަޒރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އާ

 ޓުންަނށް ލާޒިމްވާނެެއވެ.އެތުލީހިސާބުން އެ އުޞޫލަށް އަމަލުުކރުން 
 

ޢިއްޔާ މުބާރާތް ރާވާ، ހިންާގ، ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގައި ބަލާީނ، ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމް . 15 ފީނާގެ ގަވާއިދު
ނޑައަޅައިފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި، މިގަވާއިދާއި، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން  "ފީނާ" އިން ކަ
ނޑައަޅައިފައިވާ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.  ކަ

 ންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.އިން ޑައު www.fina.orgފީނާގެ ގަވާއިދު 
 

 

 
 

 

http://www.fina.org/

