
 

 

 

 މަސްރޭހުެގ ޤަާވޢިދު 

 ތަޢާރަފް  .1

ރުުބރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުމަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަަބތުގައި  ވަނަ    41ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިޤަވާޢިދަކީ  
 މަސްރޭހުގެ ޤަވާއިދެވެ. ާބއްވާ 
 

 މަޤްޞަދު .2
 ސް ފާހަގަކުރުން)ހ( މަސްވެރިންގެ ދުވަ

 )ށ( މަސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
 ކަމުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވުން)ރ( މަސްވެރި

 ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވުން މާޢީތި)ބ( އިޖު
 ވުން ގެ މެދުގައި ގުޅުން ަބދަހިކުރުރިންޅ( މަސްވެ)
 

 ދާތައް މާއްޢާންމު  .3
 ވެ. ށަހަޅައިގެންނެހުކައުންސިލަށް  ފުރިހަމަކޮށް  އިވެރިވެވޭނީ، މުާބރާތް އިޢުލާންކުރުމުން، ަބއިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް  ަބހުގައި  ރޭ)ހ( މި
 ވަކި ނަމެއް ކިޔަންވާނެއެވެ.ނޑަށް ފެތޭ ތިމާޢީ މިންގަޢާންމު އިޖުރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ަބއިވެހުގައި ރޭމި)ށ( 

ގެން ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ  ގިނަވެ  މެންަބރުން ހިމަނަން ވާނެއެވެ.  ފަހެއް(،)  5އި މަދުވެގެން  ަބއިވެރިވާ ޓީމްތަކުގަހުގައި  ރޭމި)ނ(  

މެންަބރުން  8 ޖަވާުބދާރީވާނެ  މުާބރާތުގައި  ނެވެ.  )އަށެއް(  ޓީމަ  1ކައުންސިލަށް  ކޮންމެ  އޮފިޝަލް    ކުންވެސް )އެކެއް( 
 ށެވެ. ަބއިވެރިވެވޭނީ ދިވެހިންނަ މިމުާބރާތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 އެއްވެސް ޓީމެއްގައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުއްޖަކު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. ހުގައި ރޭމި( )ރ
  ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.މަސްބޭނުމަށް ދިރޭ އެންހުގައި ރޭމިބ( )

 އިވެރިވާ ޓީމުތަކުންނެވެ. ކުރާނީ ަބަބއިވެރިވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހުގައި ރޭމި)ޅ( 
  18:00  އާއި  16:00ފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު  ވާ ުބރާސް  16ންަބރު  ޑިސެ  2021 ޓީމްތައް މަހަށް ފުރާނީ  އިވެރިވާަބހުގައި  ރޭމިކ(  )

 އެވެ.ދެމެދު

އާއި    22:00އާއި    20:00ރޭގަނޑު  ށް ލަފާނީ އުތުރު ަބނދަރަށެވެ. އަދި ރަށަށް ލަފާނީ  ށަަބއިވެރިވާ ޓީމްތައް ރަހުގައި  ރޭމި)އ(  

 ދެމެދުއެވެ.
 ، އެތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާނީ އެޓީމަކުންނެވެ.ކިރުމަށްފަހު  މުާބރާތުގެ ބޭނުމަށް ސްޓީމްތަކުން ާބނާ މަ )ވ(

 ންނެވެ. ، މަސްކިރާ ސަރަޙައްދަށް މަސް ގެންނަ ތަރުތީުބސްކިރާނީމަ)މ( 



 

 

އައިސް  )ފ(   ހުރިހާ ޓީމެއްނަ  ،އިމަސްކިރުވަރަށަށް  ގެ މެންަބރުންވެސް މަސްކިރުވާ ސަރަޙައްދުގައި  ތީޖާ އިޢުލާންކުރެވެންދެން 
 އެވެ.މަޑުކުރަންވާނެ

  ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.ރާނީ ކައުންސިލުންާބނާ މަސްކިހުގައި ރޭމިދ( )
 
 އް ާބވަތްތަނަ ހޮވުމަށް ނުކިރުވާ ވަހުގައި ރޭ

 ބާތްތައް ކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މަނާ ހިފުމާއި ޭބނުން)ހ( 
 )ށ( އެންވެރިކަމުގައި ޭބނުންކުރާ ާބވަތްތައް 

 ހެއް( އިންޗިއަށް ވުރެ ކުދިމަސް )ފަ 5")ނ( 

 ( މުށިމަސް، ރިއްމަސް)ރ

 
 ކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާމްތައްވަނަތަ ހޮވާ ހުގައިރޭ

 ރުފިޔާ  5000.00 – ކިރުވާ ޓީމްއެންމެ ގިނަ ކިލޯ ގައި )ހ( މުާބރާތު

 ރުފިޔާ  3000.00 – ކިރުވާ ޓީމްއެންމެ ގިނަ ކިލޯ އަށް ދެވަނަގައި މުާބރާތު)ށ( 
 ރުފިޔާ  1500.00 – ކިރުވާ ޓީމްއެންމެ ގިނަ ކިލޯ   ތިންވަނައަށްގައި މުާބރާތު)ނ( 

 ރުފިޔާ 500.00 –)ރ( މުާބރާތުގައި އެންމެ ަބރު މަސް ކިރުވާ ޓީމް 
 

 ރުން ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކު

ޓީމެއްގެ ކުން ނުވަތަ  ޓީމައްވެސް  އެ  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މްތަކުންވެސް މިޤަވާޢިދަށް ފުރިހަމައަށް  ވާ ހުރިހާ ޓީަބއިވެރިހުގައި  ރޭމި
  ރޭހުން ސްަބތްވާ ޓީމް  ނި  ކުރަތަ އެ މެންބަ ނުވަ  އެމެންަބރަކުނަމަ  ކެއް މިޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެއްޖެމެންަބރެއް ނުވަތަ މެންަބރުންތަ

ލިބިގެންލިފައިކުރުމުގެ  ޑިސްކޮ ކައުންސިލަށް  ކަމިޤަވާއިދާއި  ވެއެވެ.  ާބރު  ނުހިމެނޭ  ހާލަތެނުވަ  މެއްމިޤަވާއިދުގައި  އް  ތަ 

 ނަމަ އެކަމަކަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.މެދުވެރިވެއްޖެ
 

 



 

 

 

 އެދޭ ފޯމް   އި ބައިވެރިވުމަށް މަސްރޭހުގަ 

 

 ޓީމުގެ ނަން 

 ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އުފަންތާރީޚް:  ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 މޮބައިލް ނަންބަރ:  މިހާރުެގ އެޑްރެސް: 
 

 

 

 އިޤްރާރު 

 މެވެ.އެއްބަސްވަ އެއްގޮަތްށ އަމަލުކުރުމަްށ މަސްރޭހުގެ ޤަވާޢިދާއި އަޅުގަނޑުމެން /އަޅުގަނޑު

 

 ) ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް (   

     __20/__/__   __: __ތާރީޚާއި ގަޑި ނަން: 

 ސޮއި: މަޤާމް: 

 

 (   8/ ގިނަވެގެން    5) މަދުވެގެން    ޓީމުގެ ބައިވެރިން 

 މާއި އެޑްރެސްނަ #

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  


