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ނަންބަރުBAM/IUL/2018/37 :

އިޢުލާން
ސަރުކާރު އޮފީސް/ކުންފުނިތަކުގ  4ވަނަ ބޑްމިންޓަން ޗމްޕިއަންޝިޕް 8102
ކަނޑައޅިފައިވާ ތާރީޙް އަދި މުބާރާތް ކުޅވޭތަން ތަން:
 8102 އޯގަސްޓް  6ން  01ށް އަށް މާލޭ ކުޅިވަރު އކުވނި.
އންޓްރީ ފީ އަދި ހިމނޭ އިވންޓް ތައް:
ފ
ޓީމް އިވންޓް ީ
MVR 1,000/-

ޓީމް އިވންޓް (ފިރިހން)

MVR 1,000/-

ޓީމް އިވންޓް (އަންހން)

ކުޅވޭ ޝަޓްލް ބްރޭނޑް:

ފދަރ ޝަޓްލް (އާރް.އސް.އލް ނުވަތަ ޔޮނކްސް)
ޓީމްލިސްޓް ފޯރމް އަދި މުބާރާތުގ ޤަވާއިދު:
 ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ވބްސައިޓް www.badmintonmaldives.org.mv/downloads
ޓީމްލިސްޓް ހުށައޅުމުގ ފަހު ތާރީޙް:


ށ
 01ޖުލައި  8102ވާ ހޯމަ ދުވަހުގ  05:11ގ ކުރިން ބޑްމިންޓަން އސޯސިއޭޝަންގ އޮފީހަ ް

 ޓީމް ލިސްޓް ފޯމްގައި ބައިވރިވާ ސަރުކާރުގ އޮފީސް (މުވައްސަސާ) އަދި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނި ތަކުގ
އިސްވރިއއްގ ސޮއި އަދި އޮފީހުގ ތައްގަނޑު ޖަހާފުރިހަމަ ކުރަންވާނއވ.
 ޓީމް ލިސްޓް ފޯމް އާއި އކު ބައިވރިންގ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ އަދި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ ހުށައަޅަންވާނއވ.
މުބާރާތުން ޖޫރިމަނާއަކާއި ނުލާ ވިތްޑްރޯވަލްގ އންމފަހު ތާރިޙް:
 10 އޯގަސްޓް  8102ވާ ބުދަ ދުވަހުގ  06:11ކުރިން
 1ވަ ނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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މުބާރާތުގ ޑްރޯ އަދި މނޭޖަރސް މީޓިންގ:
 މުބާރާތުގ ޑްރޯ (ގްރޫޕްތައް ތަރުތީބު ކުރވިފައިވާގޮތް)  18އޯގަސްޓް .8102
 މނޭޖަރސް މީޓިންގ އޮންނާނީ  18އޯގަސްޓް  8102ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގ ރޭ  81:01ގައި.
 މިބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވރިވާ ޓީމް ތަކުގ މނޭޖަރުން އަދި ކޯޗުން ޙާޒިރުވާން ވާނއވ .އަދި ފޯކަލްޕޮއިންޓްގ
ގޮތުގައި ނަންފޮނުއްވާފައިވާ އންމހާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވރިވވޭނއވ.
ހޮވާ ވަނަތައް އަދި އިނާމް ފައިސާ


މށް މިލްކުވާ ތަށި ،ރަން މޑލް ،ފައިސާގ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ފިލާ
ކޮންމ އިވންޓއްގ  0ވަނަ ޓީ ަ



ލ
ށ ރިހި މޑލް ،ފައިސާގ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ފި ާ
ކޮންމ އިވންޓއްގ ދވަނަ ޓީމަ ް



ޓމަށް ލޮއި މޑލް އަދި ހަނދާނީ ފިލާ
ކޮންމ އިވންޓއްގ ތިންވަނަ ީ

#

އިނާމް ފައިސާ

ޗމްޕިއަން ޓީމް

ރަނަރަޕް ޓީމް

0

ޓ
ފިރިހން ޓީމް އިވން ް

01111

5111

8

ޓ
އަންހން ޓީމް އިވން ް

01111

5111

މުބާރާތުގ ރފްރީ( :ފަހުން އިޢުލާން ކުރވޭނ)

ޑޕިއުޓީ ރފްރީ( :ފަހުން އިޢުލާން ކުރވޭނ)

* ޓީމް ލިސްޓް ފޯމް ބަލައިގަތުން 01 ،ޖުލައި  8102ވާ ބުދަ ދުވަހުގ  05:11ގ ކުރިން ސަރުކާރު
ބަންދުނޫން ކޮންމ ދުވަހއްގ  09:00ން  06:11ށް.
* ޓީމް ލިސްޓް ހުށައަޅުއްވާއިރު ފޯމްގައި ފުރިހަމަކުރަންޖހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޯމާއިއކު
ހުށައަޅަންޖހޭ ހުރިހާ ތަކތި ހަމަކުރުމަށްފަހު އސޯސިއޭޝަނަށް ދުރުވ ފޯމް ހުށައޅުއްވުމަކީ މިއސޯސިއޭޝަންގ
ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސް އކވ.
ޅވާނަމަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމ ދުވަހއްގ ހނދުނު  0:11ން ހަވީރު  06:11ށް
އިތުރު މަޢުލޫމާތއް ބޭނުންފު ު
މިއސޯސިއޭޝަންގ ފޯން ނަމްބަރ ( )0004151އަށް ގުޅުއްވައިގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރއްވުމަށް އދމވ.

 80ޖުލައި 8102

 1ވަ ނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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