
 
 
 

  1 ޢާއްމު ޤަވާއިދު  -2220މަސްރޭސް އުރީދޫ  -  

 

 އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022

 ޢާއްމު ޤަވާއިދު 

އިދަށް އުނިއިތުރު ވާދައަށް މަސްބޭނުމުގެ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޤަވާ ،ރޯދަމަހު ގެނެސްދޭ އިންއުރީދޫ މަސްރޭހަކީ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
ސްޕޮންސަރުންގެ ގޮތުގައި ތިން  -ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ ފަރާތްކަމަށްވާ އުރީދޫ އަށެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކޯ 

 ވެއެވެ.ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އުރީދޫއަށް ލިބިގެން 

 ޓީމެވެ.  16މުބާރާތަށް ނަގާނީ ޖުމްލަ  .1
 

މެމްބަރުންނަށްވެސް މަސްބޭނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ޓިމްގެ ހުރިހާ  .މެމްބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ ބާރަ()12ންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ކޮ .2
 . ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ

 
 

 ޖަމްޢިއްޔާ، އޮފީސް ނުވަތަ ގްރޫޕްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށްވެސް ޓީމުތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.  .3

 

 މެމްބަރުން ހަމަވާނަމައެވެ. 10މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  12މަހަށް ފުރޭނީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ  އެއްވެސް ޓީމަކަށް  .4
 

ބަދަލު  2ގަޑިއިރު ކުރިން، ޓީމު ލިސްޓަށް ގިނަވެގެން  24ށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް އެޓީމެއް މަހަ  .5
މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތާއި  އިތުރުކުރި ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި ޓީމުން އުނިކުރި މެމްބަރުންނާއި ބަދަލުގައި 

 ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ. 
 

 އޮފިޝަލުންނަށް އެކަންޏެވެ.  2ގެ މެމްބަރުންނާއި، ދޯނި ކްރޫގެ އިތުރުން ކެމެރާ ކްރޫއާއި މަހަށްދާ އުޅަނދަށް އެރޭނީ ޓީމު  .6
 

ޓީމުތަކަށް ކިޔާ ނަމަކީ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ބްރޭންޑެއްގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމަކަށް ހެދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ  .7
ށް ނުކިޔޭނެއެވެ. ކުންފުނި ނުވަތަ ބްރޭންޑެއްގެ ނަން ޓީމަށް ދޭއިރު އުރީދޫއާއި ސްޕޮންސަރެއްގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމެއް ޓީމަކަ

ވާދަވެރި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ބްރޭންޑެއްގެ ނަމެއް ނުކިޔޭނެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ނަމެއްގެ 
ރާތުގެ ގުރުއަތަށް ޝަރުތު ހަމަވާ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ނަމެއް ޓީމަކަށް ނުކިޔޭނެއެވެ.  މުބާ

ކިޔާފައިވާ ނަމަކީ، ޓީމަކަށް ކިޔުން އެކަށީގެންވާ ނަމެއް ނޫންކަމަށް މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން އެ 
ނަމަ އެ ޓީމެއް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ޓީމަކަށް އަންގައި އެ ނަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުންވެސް ނަން ބަދަލު ނުކޮށްފި

 ކަމަށް ނިންމައި މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 



 
 
 

  2 ޢާއްމު ޤަވާއިދު  -2220މަސްރޭސް އުރީދޫ  -  

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތުން ދޭ ޓީޝާރޓެވެ. .8

 

ދަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޓީމަކުން ހިންގާ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަބުރާއި ބެހި، އަޚްލާޤީ މުބާރާތުގެ ފޯރިގަ .9
ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ ބަސް ބޭނުންކޮށް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ އެއްވެސް ފިކުރެއްގެ 

 ގެން ނުވާނެއެވެ، ވާހަކައެއް ދައްކައި ޙަރަކާތެއް ދައްކައި
 

އާއި ދެމެދު ހަތަރު ޓީމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  2:30އާއި 2:00މަސްރޭސް އޮންނާނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު  .10
އާއި  09:30އާއި 10:00ސަރަހައްދަކުން މަހަށް ފުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޓީމުތައް އެނބުރި މާލެއަށް އެދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑުގެ 

 ޓީމުތައް މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.  ފަޅުން ނުވަދެވޭދެމެދު އަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ގަޑިއަށް 
 

އަށް މަހަށް ފުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދަށް ގެންދަން 12:00ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް މަހަށް ދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު، އެ ދުވަހެއްގެ  .11
މި ދެންނެވި ގަޑިއަށްވުރެ ލަސްވެއްޖެނަމަ، އެ ދޯންޏެއް ބްރޭންޑްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ވާނެއެވެ. އެއްވެސް ދޯންޏެއް 

ނެތްކަމަށް މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ދޯންޏެއް ނިސްބަތްވާ ޓީމެއް މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 ންމެ ޓީމެއްވެސް މަހަށްދިއުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތުން އެ ޓީމެއްގެ މެމްބަރުންގެ އައިޑީ ކާޑު ޗެކްކުރާނެއެވެ.ކޮ .12

 
 ޖެޓީ ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދާއި ދުރު ނޫން ހިސާބަކަށެވެ.-ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް މަހުން އެނބުރި އައިސް ލަފަންވާނީ މާލޭ ޓީ .13

 

ސް އެނބުރި މާލެ އަންނަންވާނީ އެ ޓީމެއް މަހަށްދިޔަ އުޅަނދުގައެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެ .14
ވަގުތަށް އެއްވެސް ޓީމެއް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ އެ ޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ނުވަތަ އެހެން އެފަދަ 

ނުންކުރި އުޅަނދު ނުދުއްވޭފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެހެން އުޅަނދެއްގެ އެހީގައި ކަފު ކަމެއް ވެގެން ނަމަވެސް ޓީމަކުން ބޭ 
ޖަހައިގެން ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް އެ އުޅަނދު މާލެއަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ ޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި 

ނަމަ ޓީވީ ޝޯގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެޓީމަކުން ބޭނި މަސް މަސްރޭސް ވަގުތަށް ނާދެވޭ ޓީމެއް ނަމަވެސް، ވަގުތު އޮވެއްޖެ
 ސަރަހައްދުގައި ކިރުވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ވަނަ ދިނުމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.

 
 އަދި ކެއިން މަހަށްދާން ބޭނުންކުރާ ދޯންޏާއި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބުޅި، ކަންވާރު އަންގި އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި .15

 ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަންޖެހޭނީ އެ ޓީމެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.
 

މަހަށްދާން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ ސިއްޙީ އަދި ސަލާމަތީ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ކަނޑައަޅާ  .16
ތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ދޯންޏަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މުބާރާ

ދޯނީގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގެ ލައިސަންސާއި އެ ދޯނިން ދަތުރުކުރެވޭ މީހުންގެ 
 ޢަދަދު އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން ދައްކަންވާނެއެވެ. 



 
 
 

  3 ޢާއްމު ޤަވާއިދު  -2220މަސްރޭސް އުރީދޫ  -  

 
ކެމެރާ ކުރުމާއި އިންޓަވިއު ނެގުމަށް އެކަށީގެންވާ ،  އަދި އޮފިޝަލުންނަށް ހަމަޖެހިގެން ތިބެވޭމަހަށް ދާ އުޅަނދަކީ، ޓީވީ ކުރޫ .17

 ޖާގަ އޮތް އުޅަނދަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. 
 

 މަހަށްދާން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ދުވެލި ވަކި ވަރެއްގައި ހުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. .18
 

 މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް ޓީމަކުން ދިރޭ އެން ބޭނުންކޮށްގެން  .19
 

މަސްބޭނުމަށް ބޭނުންވާ ބުޅި ކަންވާރުފަދަ ތަކެއްޗާއި އެން ތައްޔާރުކޮށް ހަދަން ޖެހޭނީ ޓީމުގެ މެމްބަރުންނެވެ. ދޯނީގެ  .20
 ފަޅުވެރިންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

 
އެއްވެސް ޓީމަކުން ބޭނުން ނުވަތަ ހިފުން މަނާކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަހެއް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ  .21

 ބޭނިއްޖެނަމަ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް މަހެއް އެ ޓީމުން ބޭނި މަހުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 

ކުޑަ ނަމަ އެމަހެއް ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.  އަދި މިފަދަ މަހެއްވެސް  އިންޗިއަށްވުރެ  8މަހުގެ ސައިޒް )ބޮލުން ނިގުލާހަމައަށް(  .22
 އެއީ އެޓީމުން ބޭނި މަހުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 
 ޢާއްމު މަހުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، ކަޅުވެން ފަދަ އެއްވެސް ދިރުމެއް މަހުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. .23

 
ން އެޖެންސީއިން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަ .24

 ނުވާނެއެވެ.  

 ވީޑިއޯ ކުރުމާއި އިންޓަވިއު ނެގުން 

އްލުން މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ވީޑިއޯ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވީމީޑިއާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރޯދަވީ
އްވެސް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރޯދަވީއްލުމާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއިން ކަމެއް ވީޑިއޯ ކުރުމަށް ދަތިވާނޭގޮތަށް އެ

 ޓީމެއްގެ މެމްބަރަކު މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ބަރަކު މަސްބޭނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަގުތު ނޫން އެހެން ވަގުތު ތަކުގައި އިންޓަވިއު ދިނުމަށް ޓީމުގެ މެނޭޖަރ، ކޯޗު ނުވަތަ އެއްވެސް މެމް
 އުޒުރުވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ނަގާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯތަކުގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކީ އުރީދޫއެވެ. އަދި މިތަކެތި އުރީދޫގެ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި މަސްރޭހުގައި ދެވޭ އިންޓަވިއުތަކާއި 
 ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އުރީދޫއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އޮފިޝަލްގެ ޒިންމާ 

މާތު ނަގަމުންދާނެއެވެ. މިކަމުގައި ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ ބާނާ މަސް ގުނައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހުގެ މަޢުލޫ ،ދޯނީގައި ހުންނަ އޮފިޝަލް
 އެހީތެރިކަން އޮފިޝަލްއަށް ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. 
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 ބާނާ މަހުގެ ތެރެއިން އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަސް، ޓީމުން ބޭނިކަމަށް ގުނާ މަހުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ގައިވިޔަސް ފައިނަލް ގުނުމާއި ކިރުން އޮންނާނީ ޖަޖު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދޯނިމަތީގައި ބޭނި މަސް ގުނައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކަމު 
 ސަރަޙައްދަށް ގެންދާ މަހަށް ބަލައި އެ ސަރަޙައްދުގައެވެ. 

 

 ޖަޖުކުރާ ސަރަހައްދަށް ދިއުން 

 ލޮރީ ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނާނެއެވެ. ޓީމުތައް މަހުން ލަފާ ވަގުތު ޖަޖު ކުރާ ސަރަހައްދަށް ޓީމުގެ މެމްބަރުންނާއި ބޭނި މަސް ގެންދިއުމަށް
މީޓަރު ދުރުގައި މި ލޮރީ މަޑުކުރުމުން މަސް އަޅާފައިވާ ބާސްކެޓްތައް ޖަޖުކުރާ ސަރަހައްދަން ގެންދަންވާނީ  200-100ޖަޖުކުރާ ހިސާބާއި 

ތުރުވާ މަސް، ލޮރީއިން ޖަޖު ކުރާ )ހަތަރެއް( ބާސްކެޓެވެ. މިއަށްވުރެ އި 4ޓީމުގެ މެމްބަރުންނެވެ. ކޮންމެ ލޮރީއެއްގައި އިންނާނީ 
 ސަރަހައްދަން ގެންދިއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނީ ޓީމުގެ ފަރާތުންނެވެ. 

 

 

 ޖަޖު ކުރުމާއި ސްކޯރ 

ހުގެ ޓީމުތަކަށް ޕޮއިންޓްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ބޭނިމަސް ނިސްބަތްވާ ކެޓަގަރީއާއި ބަރުދަނަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ބޭނިމަ
 ބަރުދަން ގުނަ ކެޓަގަރީ ޕޮއިންޓް އަކީ ކެޓަގަރީއަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ޕޮއިންޓެވެ. ޓީމުގެ އަސްލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ހުރިހާ 

 ކެޓަގަރީއެއްގެ ޖުމްލަ އެއްކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 ކެޓަގަރީ ޕޮއިންޓް  ހިމެނޭ މަހުގެ ބާވަތްތައް ކެޓަގަރީގައި  ކެޓަގަރީ 
1. G5 ު10 ރަތްމަސް، ހަނދި، ފިލޮޅު، ގިއުޅ 
2. 4G+  ް6 ރައިވެރިމަސް، ފޮނިޔަމަސް )ބޮލިކޭ(، ތޮޅި، ގިނިމަސ 
3. 3G  ް3 އެހެނިހެނ 

 

 މިސާލު:

 މަސް(  5ގެ  3މަސް، ކެޓަގަރީ  15ގެ  2މަސް، ކެޓަގަރީ  10ގެ  1ޓީމުން މަސް ބޭނި ގޮތް: )ކެޓަގަރީ 

 60ގެ ބަރުދަން:  1ކެޓަގަރީ 
 60ގެ ބަރުދަން:  2ކެޓަގަރީ 
 20ގެ ބަރުދަން:  3ކެޓަގަރީ 

 
 ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް: 

 600= 10×60: 1ކެޓަގަރީ 
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 360= 6×60: 2ކެޓަގަރީ 
 60=3×20: 3ކެޓަގަރީ 

 1020=60+360+600ޓީމުގެ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް: 

އެންމެ  ޖަޖްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ޓީމުތަކުން ބޭނި މަސްތައް ކިރާއިރު، ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން، އެންމެ ބަރުމަހަށް ވާދަކުރާނެކަމަށް
 ގެ ހުރިހާ މަހެއް ކިރާނީ އެއްކޮށެވެ. ލަފާކުރެވޭ މަސްތައް ވަކިން ކިރުމަށްފަހު ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއް

 ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ ސްކޯ ހޯދާ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ކޮލިފައިވާނެއެވެ. 

 ޓީމުތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ޖަޖުކޮށް ނިމުމުން ބޭނި މަސް އެ ސަރަހައްދުގައި ވިއްކިދާނެއެވެ. 

ގައި ހިމެނޭނެއެވެ.  2ލިޔުމެއް މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތައް އެނގޭނޭ   

 ޓީމުތައް ޓްރެކް ކުރުން 

 ގޮތް ޓީމުތައް ދަތުރުކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށް އުރީދޫ ލޮކޭޓް ކޮންމެ ދޯންޏެއްގައިވެސް ހަރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދޯނިތައް ދަތުރުކުރަމުންދާ 
 ޖަޖްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ސްކްރީނުން ދައްކަމުންދާނެއެވެ. އަދި މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޓީމުތައް
ށް ރޭހުގައި ދަތުރު ކުރި ގޮތުގެ އެނިމޭޝަންއެއް ޓީމުތައް ޖަޖުކުރާ ސަރަހައްދަށް އައުމުން ދެއްކިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީމުތައް މަހަ
ފުރުމުން، އެ ޓީމުތައް ދަތުރުކުރަމުންދާ ގޮތް ފެންނާނޭ "ވެބް ލިންކް"އެއް  އާއްމު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް 

ބިގެންވެއެވެ. ލި  

 

 ޓީމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީ/ޓީޝާރޓް 

ޓީމުތަކުން މަސްރޭސް ފެށުނީންސުރެ ނިމެންދެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ އުރީދޫއިން ދީފައިވާ މަސްރޭސް ޓީޝާރޓެވެ. މުބާރާތުގެ 
މަސްރޭސް ލޯގޯ ރީއްޗަށް ފެންނާނޭ  ފޯރިގަދަކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ހެދުމެއް ބޭނުންކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ބޭނުންކުރަންވާނީ އުރީދޫ

އިންޗީގެ 3އިންޗި، 3ގޮތަކަށެވެ. ޓިމްތަކުގެ ޓީޝާޓުގައި އިތުރު ލޯގޯއެއް ނުވަތަ ލިޔުންކޮޅެއް އިޝްތިހާރުކުރެވޭނީ ޓީޝާޓުގެ ދެއަތުގައި 
ޝްތިހާރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ގޮޅިއެއްގައެވެ. ޓީޝާޓުގެ ކުރިމަތީގައި ނުވަތަ ފަހަތުގައި އެއްވެސް ލޯގޯއެއް ނުވަތަ ލިޔުންކޮޅެއް އި

ގެ މިނޫންގޮތަކަށް ލޯގޯއެއް ނުވަތަ ލިޔުންކޮޅެއް އިޝްތިހާރުކޮށްފިނަމަ އެކަން އެ ޓީމަކަށް އަންގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމު 
ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުރުސަތު ދިނުމުންވެސް ބަދަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެ ޓީމެއް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމައި މުބާރާތުން 

 މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޖަޖުންނާއި އޮފިޝަލުން 

 އް( ބޭފުޅުންނެވެ. ހެ ފަ) 5ޖަޖުންގެ ޕެނަލްގައި ހަރަކާތެރިވާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު 

ޖުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ. ޖަޖުންގެ ނިންމުމަށް ހުރިހާ މި ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޙައްލު ކުރާނީ ޖަ
 ޓީމުތަކަކުންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 



 
 
 

  6 ޢާއްމު ޤަވާއިދު  -2220މަސްރޭސް އުރީދޫ  -  

 މުބާރާތުގެ ވަނަތައް 

މުބާރާތުގައި ވަނަތައް ހޮވޭނީ ކޮންމެ ރެއެއް އަދި މުޅި މުބާރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ރެއަކު ހޮވާ ވަނަތަކާއި ލިބޭ 
ނާމަކީ: އި  

ދިވެހި ރުފިޔާ  ހާސް( )ފަސް  5000އެއްވަނަ ހޯދާ ޓީމަށް   

 

 މުޅި މުބާރާތުން ހޮވާ ވަނަތަކާއި ލިބޭ އިނާމުތަކަކީ:

( ރުފިޔާ )ފަންސާސް ހާސް 50000އެއްވަނަ ހޯދާ ޓީމަށް   

)ފަސް ހާސް ( ރުފިޔާ އާއި ރަންކޯރި  5000މަސްވެރިޔާ"އަށް  ފިރިހެން "މުބާރާތުގެ  

)ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ  5000އެންމެ ބަރުމަސް ބޭނި ފަރާތަށް   

 

ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ހިފުން، ބޭނުން، ނެގުން، މެރުން އަދި ގަނެވިއްކުން މަނާ : 1ޖަދުވަލު   

 ކޯމަސް . ހ

 .ބާވަތްތައް މަހުގެ ބޮޑު. ށ

 ޓަރ ހަމަނުވާ އިހި.ސެންޓިމީ  25 ނިގުލަށް  ފެށިގެން ބޮލުން އިއްސާއި، ހުންނަ  ބިސް ދޮށުގައި ބަނޑު. ނ

 ސަންގު . ރ

 ގާހަކަ . ބ

 އެންދެރި . ޅ

 ފެހުރިހި . ކ

 ލަނޑާ  މާހުޅުނބު. އ

 މިޔަރު . ވ

 ނިހެން ބައިތައްއެހެ އެތަކެތީގެ ބިހާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި ކަހަނގެ ވެލައާއި. މ

 

 


