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 ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 
 އޭދަފުށި،ދިވެހިރާއްޖެ 

 6600މުބާރާތް ހެލްތް ކުއިޒް 
 ޤަވައިދު  ކުއިޒްހެލްތް 

 
 

 މަޤްސަދު -0
 ުދެނެގަތުަމށާއި، ޞިއްޙީހޭލުންތެރިކަްނ  އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ހުރިމިންވަރ

އިތުރުކުރުމަށާއި، ރަނގަޅުއާދަތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި އަދި ހުރިހާއުމުރެއްގެ މީހުންގެމެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި 
 އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމެވެ.

  ްގުޅިގެން  ކްލަބު ދަ ބިގިނާރސް ތިޒާމުކޮށް،އިންހޮސްޕިޓަލުން ބ. އަތޮޅު ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙީދުވަސ
 ކުއިޒް މުބާރާތެކެވެ. ހެލްތް ބާއްވާ 

 ިމިއެވެ.  6600 މުބާރާތް ކުިއޒްހެލްތް މަކީ " ނަގެމުބާރާތުމ " 
 

 ޓީމް އެކުލަވާލުން ބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރާތް އަދި ކުއިޒް މު -6

 ްފުރުނަސް އަހަރު  08. ކޮންމެމީހަކަށެވެ ން މަތީއަހަރ18ު އުމުރުން ދިރިއުޅޭއޭދަފުށީގައި  ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ކުއިޒްމުބާރާތ
 ދަރިވަރެއްނަމަ ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.  އެފަރާތަކީ ސްކޫލް

  ަބައިވެރިވާ ބައިވެރިން ހިމަނަންވާނެއެވެ.  8މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރަންޖެހޭީނ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޓީމެއްގައި ޖުމްލ
ނޑަށް ފެތޭ ނަމަކަށް ވާންވާެނއެވެ.ކޮންމެ ޓީމަކަށް   ނަމެއް ކިޔަންވާނެއެވެ. އެނަމަކީ އިޖްތިމާޢީ މިްނގަ

 ުވިދާނެއެވެ. އިވެރިވެބަ މުގައިވެސްއަމިއްލަ ނައަދި  ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާސް، ސަރުކާރުގެއޮފީބާރާތުގައި މ 

  ިޑަކްޓަރުން، ނަރުހުން، ކޮމިއުިނޓީ ޞިއްޙީދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ )ޓެކްނިކަލް އެއްވެްސ ފަރާތެއް މުބާރާތުގައ
 ވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.ބައިހެލްތްވޯކަރުން، އަދި ފެމެލީ ހެްލތް އޮފިސަރުން( 

 ުޓީމަށްވުރެ ގިނަ ޓީމްލިސްޓްަގއި ހިމެނިގެންނުވާނެވެ.ބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް އެއްމ  

 

 ކުއިޒް މުބާރާތް ކުރިއަށްާދނެގޮތް ހެލްތް  -0
  ީދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.  0ނުވަތަ  6މިއ 

  ުއެހެންނޫންނަމަ އެޓީމް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ބައިވެރިން ތިބެންވާނެއެެވ. 5ޓީމުގައި މަދުެވގެން މުބާރާތް ފެފޭއިރ 

 ެޓީމް  6ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ  ކަށް ބަހާލައިގެންޓީމުތައް ދެގްރޫޕަރިވާ މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ބައިވ
 ޗެމްޕިއަން ޓީމް ކަޑައަޅާގޮތަށެވެ. ޓީމް ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކޮށް  6ވާދަކޮށް މޮޅުވާ ސެމީފައިނަލްަގއި ޓީމް(  4)ޖުމްލަ 

 ެފުރަތަަމ ރައުްނޑްގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަްށ ސުވާލުކޮށް ޖަވާބުޭދނީ ރައުންޑް ހިމެނޭނެއެވެ.  6ޓީމަކަށް ކޮންމ
ސުވާލު  5ޖަވާބުދޭނީ ޓީުމންނެވެ. ކޮންމެ ރައުންޑްގައި އެބައިވެރިއެކެވެ. ދެވަނަ ރައުްނޑްގައި ޓީމަށް ސުވާލުކުރެވި 

ބު ނުދެވިްއޖެނަމަ އެޓީމެއްގެ ރިޒާވް ޓީމަްށ ުހށައެޅޭ ސުވާލަށް ޖަވާސިކުންތެވެ.  05ޖަވާބު ދިނުމަްށ ިލބޭނީ ކުރެވޭނެއެވެ. 
 މެމްބަރުންނަށް ޖަާވބުދިނުމުގެ ުފރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.  
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  ާމުބާރާތް ފެށޭ ރޭގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމެއް ހާޒިރުވާންވާންވާެނއެވެ. އަދި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާއިރު އެރެއަކު ބައްދަލުކުރ
 އެވެ. ތިބެންވާނެ ހުރިހާ ޓީމްތައް ނިމެންދެން ހާިޒރުވެ

 ުއަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނިކޭޝަން އެއްވެސް ވަސީލަތެއް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާއިރު ކޮމިޔ
 ނުވާނެއެވެ. 

  ީމިގޮތުދް ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޓޮޕިކުއާއި ވެ. ސުވާލުތަކެގޮތުން ގުޅުންހުރި ޞިއްޙީހަމައެަކނި މުބާރާތުގައި ހިމެނޭނ

 އެވެ. ހޮސްޕިޓަލުދް ލިބެދް ހުދްދާދެދުވަހުދް ފެފިގެދް  6600މާޗް  00ގުޅުދްހުރި މައުލޫމާތު ޝީޓް 
 

 ރުވުންޙާޟިމުބާރާތް އޮންނަަތނަށް  -4
 ްމިކުއިޒް މިނިޓްކުރިން 06ވަގުތުގެ ކަޑައަޅާފައިވާ ޓީމުގެ މެމްބަރުން އޮންނާނީ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލްގައެވެ. މިކުއިޒްމުބާރާތ 

 އޮންނަަތނަށް ހާޟިރުާވންވާނެއެވެ.މުބާރާތް 
 

 މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ޕެނަލް  -5

 ެޕެނަލްގައިއަދި ބައެކެވެ. ފަންނީ ދާއިރާގެޞިއްޙީ  ކަަޑއަޅާހިމެނޭނީ މިހޮސްޕިޓަލުން ޖަޖުންގެ ޕެނަލްގަިއ  މިމުބާރާތުގ 
 އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ.ޓީމުން  ބަވާބޭފުޅުން ނިންމާ ކަންކަަމށްތިއް

 

 މައްސަލަހުށައެޅުން  -6

  ުންވާނެއެވެ. އަދި ޖަޖްކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅަމިމުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ހިންހަމަުނޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އެވަގުތަކ
ނީ ކަެމއްނަމަ އެކަމެއްނިންމާއެވަގުތު ނުނިންމޭވަރުގެ ނިންމާނެއެވެ. ބަލަިއ މައްސަލަ ޖަޖްކޮމެޓީން ތުން ވަގު

އަދި  ހު އެފަރާތްތަކުގެ މަޝްަވރާއާއި އެކުގައެވެ.ވާހަކަދެއްުކމަށްފަ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް
 ނިންމާނިންމުަމށް އެޓީަމކުން އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ.  މިގޮތައް

 

 މުބާރާތުގައި ހޮވޭ ވަނަތަކާއި އިާނމުތައް  -7

  ެއަދި ފުރުޓް ބާސްކެޓް  ހަނދާނީލިޔުންރުފިޔާ(، ތަށި އަދި ހާސް)ތިން 0666ވަނަ ޓީމް:0މުބާރާތުގ 

  ެއަދި ފުރުޓް ބާސްކެޓް ހަދާނީ ލިޔުން( ރުފިޔާ ދެހާސް) 6666ވަނަ ޓީމް:  6މުބާރާތުގ 

  ެއެއްހާސް ރުފިޔާ( ހަދާނީ ލިޔުން އަދި ފުރުޓް ބާސްކެޓް 0666ވަނަ ޓީމް:  0މުބާރާތުގ( 

 

 6600 މާރޗް 66

 
 ނޯޓް 

 ގުޅުއްވުން އެދެން  7960057ނުވަތަ  7785084އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 


