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  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ،  ކުޅުދުއްފުށި        

 

 މަސައްކަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ތައާރަފް 

ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން     މި މަސްރޭހަކ  ކުޅުދުއްފުށ  

ހެއް  ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސްރޭހެކެވެ. މި މަސްރޭހުގެ މަޤްސަދަކ  އަންހެން ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަ ރޫ

 އުފެއްދުމެވެ. 

 ތު ތަފްޞ ލް މަސައްކަ 

ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ "ކަނބަލުންގެ މަސް ރޭސް   ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ މިއ ، ކުޅުދުއްފުށި

ދިނުމަށް  2023 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް  ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ  އެކަމަށް  ބޭނުންވާތ   ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ދޭނެ  ހިންގައި  ރާވާ   "

 ރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. ތައްޔާ

 ކަނބަލުންގެ މަސްރޭހުގެ މަޢުލޫމާތު   .1

 މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރ ޚް  .1.1

 )މުބާރާތް ފަށާ ތާރ ޚް ބަދަލުވުމަކ  އެކަށ ގެންވާ ކަމެކެވެ(  2023މާރޗް  10އަހަރު / މަސް:  

 ދުވަސް   1މުބާރާތުގެ މުއްދަތު:  

 މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން  .1.2

 ބަނދަރު ސަރަހައްދު ކުޅުދުއްފުށި އައު ބަނދަރު:  

 ކުރެވޭ ކަންތައްތައް   / ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަކެތި   ކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް  .2

 ޝަރަފްވެރި މެހެމާނު ހަމަޖެއްސުން  .2.1

 މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު ތައްޔާރުކުރުން  .2.2

 ްޕރޮސަސްކުރުން މުބާރާތް އިއުލާން ކުރުމާއި ޓ މުތަކުގެ އެްޕލިކޭޝަން  .2.3

 އާރޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދިނުން. ކެންވަސްތަކުގެ  / މުބާރާތުގެ ބެނާތައް .2.4

 ދިދަ ޖެހުމަށް ހޮޅި ފޯރުކޮށްދިނުން.    90ބަނދަރުގައި  .2.5
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 އެްޕރޫވްކުރުން )ޑިޒައިންކުރާނ  މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ(  ލިޔުންޓްރޮފ ތަކާއި އޮފިޝަލުންނަށް ދެވޭ ހަނދާނ    .2.6

 އިނާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން ފައިސާގެ  .2.7

 މ ޑިއާ މެނޭޖުކުރުން )ސޯޝަލް މ ޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކުރަންޖެހޭ ފޮޓޯއާއި އެހެނިހެން ޕޯސްޓްތައް އަްޕލޯޑްކުރުން( .2.8

 

 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ  .3

އެންމެހާކަންތައްތައް .3.1 ހަރުކުރުމުގެ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ްޕރިންޓްކުރުމާއި  ދިދަތައް  ހަވާލުވާ  ބެނަރތަކާއި  މަސައްކަތާއި  ހަމަޖައްސާނ    

 ފަރާތުންނެވެ. 

 1ބެނަރގެ ޑިޒައިން އެނެކްސް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭނ  ހަމައެކަނި  ޑިޒައިނެވެ. ) -

 ގައި( 

ފްޞ ލް  ދިދަ ހެދުން. މި ދިދަތައް މަސް ރޭސް ނިމުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ އާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. )ތަ   -

 ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ހަރުކުރުމަށް ހޮޅި ދިނުމުން ހަރުކޮށްދިނުން   ގައި(  2އެނެކްސް 

3.1.1.  ( ކެންވާސް  ހުންނަންވަނ  ލަކުޑި ފުރޭމެއްގައި     - ކެންވާސް  1  – ފޫޓް ފުޅާ(    8ފޫޓް ދިގު،    12ބެކްޑްރޮޕް  ކެންވާސް 

 ހަރުކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ކެންވާސް ކޮމެޓ އިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ވަޔާއި ނުވެއްޓޭނެހެން ރަގަޅަށް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.  

ދިދަ }މި ދިދަތައް ޖެހުމަށް ދަނގަޑު ހޮޅި އަންހެނުންގެ    20  –ފޫޓް(    2ފޫޓް ދިގު،    5ދުވަހާ ގުޅޭ ފްލެގް ބޭނާސް )  .3.1.2

 ގައި(   3ކްސް ނެ)ޑިޒައިން އެތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ{ 

ފޫޓް( މިކެންވާސް ހުންނަންވާނ  ލަކުޑި    2.5ފޫޓް،    10ވިނަރސް )ޗެންޕިއަން( ބެނާ )ބޭނުންވާ   ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް   .3.1.3

 ގައި(   4)ޑިޒައިން އެނެކްސް ފުރޭމްގައި ހަރު ކުރެވި ބިންމަތ ގައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައެވެ. 

ޒިންމާއެ .3.2 ހަވާލުވާފަރާތުގެ  މަސައްކަތާއި  ހަމަޖެއްސުމަކ   އޮފިޝަލުން  ޓ މަކާއެކު  މުބާރާތުގެ  ކޮންމެ  )މަދުވެގެން  އޮފިޝަލް    1ކެވެ. 

 ދާންވާނެއެވެ. އަދި މަސްކިރުމަށާއި އިދާރ  އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އޮފިޝަލުން ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.( 

ޒިންމާއެ  .3.3 ހަވާލުވާފަރާތުގެ  ހަމަޖެއްސުމަކ  މަސައްކަތާއި  ކިޓް  ޓ މްގެ  އަދި އޯރގަނައިޒިން  ޖަޖުން،  އޮފިޝަލުން،  މިގޮތަށް  މެޗް  ކެވެ. 

 މެންބަރުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.   7 ހަމަޖައްސާ އޮފިޝިއަލް ކިޓު ހަދާނ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ

ހިމަނައިގެން ފަރުމާކުރުމަކ   މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކިޓެއް، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ން ފޯރުކޮށްދޭ ލޯގޯ   .3.4

މަސައްކަތްކު ތަރައްޤ އަށް  އަންހެނުންގެ  ޑިޒައިން  ކުރިން  ކިޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ޒިންމާއެކެވެ.  ފަރާތުގެ  ހަވާލުވާ  ރާ  މަސައްކަތާއި 

 ްޕރޫވްކުރަން ވާނެއެވެ. ކޮމިޓ  އެ

 މަސް ރޭސް ބާއްވާ ސަރަހައްދު ފެށުމުގެ ކުރިން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.   .3.5

    ތިބެންވާނެއެވެ. އޮފިޝަލުން ދަ ރޭހެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށްމިފަ .3.6

 މަސް ރޭހުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ހުށައަޅާނޭ އިދާރ  ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.  .3.7
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ދައްކަންޖެހޭނަ .3.8 ފ އެއް  އެއްވެސް  އޮފިޝަލަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  ފަރާތުގެ  މުބާރާތުގައި  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތާއި  ދެއްކުމަކ   އެފ އެއް  މަ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

 މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުން އަދި އިންތިޒާމް ޓ މު އަދި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަށް ރިފްރެޝްމެންޓް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ  .3.9

 ންފުޅިއެއް ރިފްރެޝްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  އެމްއެލްގެ ފެ 330އެމްއެލް ގެ ޖޫސް ެޕކެޓަކާއި  200މަދުވެގެން 

މެންބަރުން އަދި ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ހިމެނޭ ގޮތަށް    7މުބާރާތް ނިންމާގަޑ ގައި އންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓ ގެ   .3.10

ފަރިއްކޮޅެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އޮފިޝަލުންނަ  12 އިންތިޒާމް ހަމަޖއްސާނ   މ ހުންނަށް ރޭގަނޑުގެ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނަމަ، އެ  ށް 

 މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. މިގޮތުން ހަމަޖައްސާ ތަކެތި ޕެކްކޮށް ނިންމާ ގަޑިއަށް ގެންނަންވާނެއެވެ. 

ކަށްޓާ، ފޫޓް ފ ތާ ފަދަ    މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާނޭ އާލާތްތައް ) މަސް އަޅާނެ ބާސްކެޓް، މަސްކިރުމަށް ބޭނުންވާނޭ  .3.11

 އެންމެހައި ތަކެތި( ހުރިހާ ޓ މަކަށް ބޭނުންވާނޭ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އަދި   .3.12 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  ސައުންޑެއް  އެކަށ ގެންވާ  މިގޮތުން  ލަވަޖަހަންވާނެއެވެ.  ގުޅޭ  ދުވަހާ  ވަގުތުގައި  ކުރިއަށްދާ  މުބާރާތް 

 މަށް މައިކް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ކޮމެންޓްރ އަށާއި، ވަނަތައް ހޮވު

އިންތިޒާމްތައް   .3.13 ފޮޓޯނެގުމުގެ  ވަގުތުގައި  ކުރިއަށްދާ  މުބާރާތް  ޖުމްލަކޮށް  އަދި  ރަސްމިއްޔާތު  ނިންމުމުގެ  ފެށުމާއި  މުބާރާތް 

ކޮމިޓ ން ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ  މެޓ ރިއަލްއެއްގައި އަންހެނުންގެ  ފޯރުކޮށްދޭ ވޯޓަރމާރކް    ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ މ ޑ އާ 

 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މެޓ ރިއަލްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.  3ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މަސްރޭސް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން 

 މަސް ކިރާ ގަޑ ގައި ކޮމެންޓްރ  ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  .3.14

ހުރިހާ މަގާމްތަކަކާއި ވަނަތަކަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފ ، ރަމްޒ  ޗެކް އަދި ހަނދާނ  ލިޔުން މަސައްކަތާއި    މުބާރާތުގައި ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ .3.15

ތުގައި  ހަވާލުވާފަރާތުން ހޯދަންވާނެއެވެ. މިތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން މިތަކެތ ގެ ޑިޒައިން މިއިދާރާއަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މުބާރާ

 ؛ ތަކަކ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނަ 

 ވަނަ ޓ މް )ޓްރޮފ  އަދި ރަމްޒ  ޗެކް(  1މުބާރާތުގެ  .3.15.1

 ވަނަ ޓ މް )ޓްރޮފ  އަދި ރަމްޒ  ޗެކް(  2މުބާރާތުގެ  .3.15.2

 ވަނަ ޓ މް )ޓްރޮފ  އަދި ރަމްޒ  ޗެކް(  3މުބާރާތުގެ  .3.15.3

 އެންމެ ގިނަ މަސް ބޭނި "މުބާރާތުގެ މަސްވެރިޔާ" )ރަމްޒ  ޗެކް(  .3.15.4

 މަސްވެރިޔާ )ރަމްޒ  ޗެކް( އެންމެ ބަރު މަސް ބޭނި  .3.15.5

 އެއްވަނަ އަންހެން ކެޔޮޅު )ޓްރޮފ  އަދި ރަމްޒ  ޗެކް(  .3.15.6

ލުވާ  މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ތަކެއްޗާއި ތަނުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމަކ  މަސައްކަތާއި ހަވާ .3.16

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.   .3.17
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އިންޗި އުސްމިނުގެ ެޕލެޓް ސްޓޭޖެއް ފިލާއަޅައި ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ.    6  ,ފޫޓްގެ  X  8  12މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް   .3.18

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ރެޑް މިއިދާރާއިން  ކާެޕޓް  ރެޑް  އެޅުމަށް  ހަމަޖައްސަވަންވާނ   ސްޓޭޖްގައި  ިޕކަްޕ  ގެނައުމުގެ  ގެންދިއުމާއި  ކާެޕޓް   

 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާފަރާތުންނެވެ. 

ލުވާ  ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަޢުވަތުއެރުވޭ ބޭފުޅުން ތިބުމަށް ގޮނޑިޖެހުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތާއި ހަވާ  .3.19

ހާލަ  ބޭނުންވެއްޖެ  ގޮނޑި  މަދުވެގެން  ފަރާތުން  ރަސްމިއްޔާތަށް  ނިންމުމުގެ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ގޮނޑި  މިއިދާރާއިން    25ތެއްގައި 

)ްޕލާސްޓިކް(   މާބޮނޑިއެއް  ބޮޑުމިނެއްގެ  އެކަށ ގެންވާ  ބަހައްޓައި  މޭޒެއް  ކުޑަ  ކުރިމަތ ގައި  ގޮނޑިބަރ ގެ  އަދި  ގޮނޑިޖަހަންވާނެއެވެ. 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.  

ރަސްމިއްޔާތަ   .3.20 ހުރިހާބޭފުޅުން  ށްނިންމުމުގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  އެރުވިގެން  މަސައްކަތާއި    ރިފްރެޝްމަންޓްގެ  ދައުވަތު  ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  

  05ދަޢުވަތުއެރުވޭ ބޭފުޅުންގެ އަދަދަކ  ގާތްގަނޑަކަށް  މެޗް އޮފިޝަލުންނަށް ދޭ ފެންވަރުގެ ރިފްރެޝްމަންޓެއް،  ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. )

 ބޭފުޅުންނެވެ.( 

 ކޮންފެޓ  އަރުވަންވާނެއެވެ.  5މް އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތު މަދުވެގެން  ޗެމްޕިއަން ޓ  .3.21

 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ދައްކާތަނަކަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.   24މަސް ރޭސް ނިމުމުން ހަރުކުރެވުނު ހުރިހާ އެއްޗެއް ނައްޓައި  .3.22

ސާފުކުރަންވާ  3މަސްރޭސް ނިމުމާއެކު ގިނަވެގެން   .3.23 ރަސްމިއްޔާތަށް އަޅައި ސްޓޭޖް  ގަޑިއިރުތެރޭގައި ތަން  ނިންމުމުގެ  ނެއެވެ. އަދި 

 ރޫޅައި ގޮނޑިތައް ނަގަންވާނެއެއެވެ.  

 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާފަރާތަށް އެއްވެސް ތަނެއްގެ ސްޮޕންސަރ އެއް މުބާރާތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.   .3.24

 ިޕކަްޕ ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސަންވާނ  މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތަކެތި ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  .3.25

ކަންކަމަށް   ދިމާވެދާނެ   ގެންދިއުމުގައި   ކުރިއަށް   ކަމެއް   މިފަދަ   ފަރާތްތަކުން   ހުށައަޅުއްވާ   އަގު   މަސައްކަތަށް   މި  .3.26   ކުދިކުދި 

  އަގު   މަސައްކަތައް .  އޮންނަންވާނެއެވެ   އި ރިއާޔަތްކުރެވިފަ   އެޖަސްޓްމެންޓްތަކަށް   ގެންނަންޖެހޭ   ފަހުވަގުތުގައި  ވިސްނާ 

ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  ހުށައެޅުމަށް  އަގު  ކޮންޓިންޖެންސ އެކު  ބޭނުންވާނެ  ހަލާތްތަކަށް  މިފަދަ     ހުށައަޅާފަރާތުން 
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1.1  Mas Race  

# Description Qty Rate Total 

1 Officials Arrangements    

2 Decorations / Maintenance    

3 Tournament Administration works    

4 Official Jersey (Including WDC)    

5 Officials Fee    

6 Commentary     

7 Photo shooting, and editing    

8 Winners Banner 10x2.5ft with stand    

9 Backdrop banner/canvas 12x8ft with stand    

10 Mas Race Flag Banners (2x5ft) (20 pieces)    

11 Permanent flag banners (2x5ft) (70 pieces)    

12 Refreshments including officials and chief 

guests 

   

13 Trophies / Certificates / Cheques    

14 Pickup Trips    

15 Closing ceremony arrangements    

16 Closing ceremony dinner (12 people)    

17 Miscellaneous (Specify)    

Total   
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 1އެނެކްސް  

 ފޫޓް ފުޅާ(  8ފޫޓް ދިގު،   12ބެކްޑްރޮްޕ ކެންވާސް ) -
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 2އެނެކްސް  

 އިންޗި ހޮޅިއަށް ލެއްވޭގޮތަށް ފަހާފައި. ދިދަ ވަށައިގެން ކައިރި ޖަހާފައި 1 -

 މެޓ ރިއަލް: ސެޓިން  -

 ދެވިފައިވާ ކަލަ ކޯޑާއި އެއްގޮތަށްކުލަ:   -

 ދިދަ   35ކޮންމެ ކުލައަކުން  -

 ފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ.  2ފޫޓް   5ހޮޅިއަށް ލެއްވުމަށް ފަހާބައި ނުހިމަނައި ދިދައިގައި  -
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 3އެނެކްސް  

 ދިދަ   20 –ފޫޓް(   2ފޫޓް ދިގު،  5ދުވަހާ ގުޅޭ ފްލެގް ބޭނާސް ) -

 ލެއްވޭގޮތަށް ފަހާފައި. ދިދަ ވަށައިގެން ކައިރި ޖަހާފައިއިންޗި ހޮޅިއަށް   1 -

 މެޓ ރިއަލް: ވަކި ޚާއްޞަ މެޓ ރިއަލް އެއް ނެތް   -

 ކުލަ: ދެވިފައިވާ ކަލަ ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް -

 ފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ.  2ފޫޓް   5ހޮޅިއަށް ލެއްވުމަށް ފަހާބައި ނުހިމަނައި ދިދައިގައި  -
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 4އެނެކްސް  
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 މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވަޢިދު 

 

 2023މަސް ރޭސް  ކަނބަލުންގެ  

 )ޤަވާއިދު( 

 މުބާރާތުގެ ނަން: 
 2023މަސް ރޭސް ކަނބަލުންގެ 

 
 އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތް: 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ  
 

 މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު: 
ކުޅުދުއްފުށ ގެ   މަސްރޭހަކ   މި  މި  މަސްރޭހެކެވެ.  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  ފަރާތުން  ކޮމިޓ ގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤ އަށް  އަންހެނުންގެ 

 މަސްރޭހުގެ މަޤްސަދަކ  އަންހެން ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަ ރޫހެއް އުފެއްދުމެވެ. 

 ތަކަށެވެ. މުބާރާރުގައި ބައިވެރިވެވޭނ  ހަމައެކަނި އަންހެން ޓ މު .1

 ޓ މަށެވެ.  10ބައިވެރިވެވޭނ  ރަޖިސްޓްރ  ކުރާ ތަރުތ ބުން ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރ  ކުރާ  .2

ން  މެމްބަރުހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފިރިހެން    މެންބަރުންފިރިހެން    3އަންހެން މެންބަރުންގެ އިތުރުން    10ކޮންމެ ޓ މެއްގައިވެސް   .3

އަންހެން   ތެރިވާންވާނ   ނަހަރަކާތް  މަސް  ބޭނޭ  އަޅައިދިނުމާއި  އެންކޮޅު  އެގޮތުން  ގޮތުގައެވެ.  އެހ ތެރިންގެ  ގާ  މެންބަރުންގެ 

ވަރަކަށް ހަރަކާތްތެރި  އެއްވެސް  މެމްބަރަކަށްރިހެން ފިފަދަ ކަންކަމުގައި އެހ ތެރި ވެވިދާނެވެ. މަސް ބޭނުމުގައި އެއްވެސް ނެއްޓުން

މިއަދަދުގެ ތެރޭގައި ދޯނ ގެ     މަސް، އެޓ މަކުން ބޭނި މަހުގެ ގޮތުގައި ނުގުނޭނެއެވެ. އަދި ފިރިހެން މެމްބަރަކު ބާނާ  ވެގެން ނުވާނެވެ. 

 ކެްޕޓަން އަދި ކުރޫ ނުހިމެނޭނެއެވެ.  

 ޖަމުއިއްޔާ، އޮފ ސް ނުވަތަ ގްރޫްޕތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށްވެސް ޓ މުތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.  .4

ހަމަވާނަމައެވެ. އޭގެ    8މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން    13ފުރޭނ  ޓ މުގައި ހިމެނޭ  އެއްވެސް ޓ މަކަށް މަހަށް   .5 މެންބަރުން 

 މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ. 2މެންބަރުންނާއި ފިރިހެން  6ތެރޭގައި އަންހެން 

ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި    2ން  ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ޓ މު ލިސްޓަށް ގިނަވެގެ  48ކޮންމެ ޓ މަކަށްވެސް އެޓ މެއް މަހަށްދާ ދުވަހުގެ   .6

 ޓ މުން އުނި ނުވަތަ އިތުރު ކުރި މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތު މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ސިޔާސ    .7 އެހެންނަމަވެސް  ހެދިދާނެއެވެ.  ނަމަކަށް  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ނަން  ބްރޭންޑެއްގެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ކިޔާނަމަކ   ޓ މުތަކަށް 

 އްވެސް ާޕޓ އެއް ނުވަތަ ސިޔާސ  ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ނަމެއް ޓ މަކަށް ނުކިޔޭނެއެވެ. އެ
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ތަކެތި   .8 ފަދަ  ފޮތި  އައްސާ  )ޓ ޝާޓް/ބޮލުގައި  ވަކިވާނެހެންނެވެ.  އެޓ މެއް  ތިބެންޖެހޭނ   ޓ މްތައް  ބައިވެރިވާ  މުބާރާތުގައި 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ( 

 ގޮތުން އެއްވެސް ޓ މަކުން ހިންގާ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަބުރާއި ބެހި، އަޚްލާޤ ގޮތުން  މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަކުރުމުގެ .9

ވާހަކައެއް   ހަރަކާތެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސިޔާސ  އެއްވެސް ފިކުރެއްގެ  ދަށް ފެންވަރުގެ ބަސް ބޭނުންކޮށް ނުވަތަ 

 ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަކުން މަހަށް ފުރަން    ގައި ޓ މްތަކުން  14:30ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ  ނާނެކަމަށް  މަސް ރޭސް އޮން .10

ޖެހޭނެއެވެ. މިގަޑ ގައި ނުފުރާނަމަ، އެ ޓ މެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޓ މްތައް އެނބުރި ރަށަށް އެދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑުގެ  

ންނަންޖެހޭނެއެވެ. ގަޑިއަށް ފަޅުން ނުވަދެވޭ ޓ މްތައް މުބާރާތުން ޑިސެކޮލިފައިވާނެއެވެ. މަހަށްދާ  އާއިދެމެދު އަ   20:30އާއި    20:00

 އި ދޯނި ކެްޕޓަން އަދި ކުރޫގެ އިތުރުން އޮފިޝަލުންނެވެ. އުޅަނދަށް އެރޭނ  ޓ މުގެ މެންބަރުންނާ

ރާތުން އެޓ މެއްގެ މެންބަރުންގެ އައިޑ  ކާރޑް ޗެކް  ކޮންމެ ޓ މެއްގައިވެސް މަހަށްދިޔުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މުބާރާތް ހިންގާ ފަ  .11

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ކޮންމެ ޓ މެއްވެސް މަހުން އެނބުރި އައިސް ލަފަންވާނ  ޓ މްތައް ފުރި ދިމާލުންނެއެވެ.   .12

ކޮންމެ ޓ މެއްވެސް އެނބުރި ރަށަށް އަންނަންވާނ  އެޓ މެއް މަހަށް ދިޔަ އުޅަނދުގައެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ    .13

ވަގުތަށް އެއްވެސް ޓ މެއް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެޓ މެއް ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. އިންޖ ނު ހުއްޓ ގެން ނުވަތަ އެހެން އެފަދަ ކަމެއް  

ސް ޓ މަކުން ބޭނުންކުރި އުޅަނދު ނުދުއްވޭފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެހެން އުޅަނދެއްގެ އެހ ގައި ކަފުޖަހައިގެން  ވެގެން ނަމަވެ

ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް އެއުޅަނދު ރަށަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ ޓ މެއް ޑިސްކޮލިފައި އެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ވަގުތަށް  

 ތުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ނާދެވޭ ޓ މެއް ނަމަ ވަގު

މަހަށް ދާން ބޭނުންކުރާ ދޯންޏާއި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބުޅި، ކަންވާރު، އަންގި އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އަދި ކެއިން ބުއިމަށް   .14

 ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަން ޖެހޭނ  އެ ޓ މަކުންނެވެ. 

އަދި .15 ސިއްހ   އުޅަނދަކ   ބޭނުންކުރާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ    މަހަށްދާން  ޤަވާއިދުތަކާއި  ހަދާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ގޮތުން  ސަލާމަތ  

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ދޯންޏަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދޯނ ގެ  

ލައިސަންސާއި އެދޯނިން ދަތުރުކުރެވޭ މ ހުންގެ އަދަދު އަންގައިދޭ  ސަލާމަތ  ސެޓްފިކެޓާއި ދޯނ ގެ ކެޕްޓަންގެ ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގެ  

 ރަސްމ  ލިޔުން ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 މަހަށްދާން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ދުވެލި ވަކި ވަރެއްގައި ހުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.  .16

 އެއްވެސް ޓ މަކުން ދިރޭ އެން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  .17

ބޭ .18 ދޯނ ގެ  މަސް  މެންބަރުންނެއެވެ.  ޓ މުގެ  ހަދަންޖެހޭނ   ތައްޔާރުކޮށް  އެން  ތަކެއްޗާއި  ކަންވާރުފަދަ  ބުޅި  ބޭނުންވާ  ނުމަށް 

 ފަޅުވެރިންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 
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މަނާކަ .19 ހިފުން  ނުވަތަ  ބޭނުން  ޓ މަކުން  އެއްވެސް  ވާދަކުރާ  މަހެއް  މުބާރާތުގައި  އެއްވެސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަރުކާރުން  މަށް 

 ބޭނިއްޖެނަމަ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް މަހެއް އެޓ މުން ބޭނިމަހެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 ކުރެވޭނެއެވެ. އާންމު މަހުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ކަޅުވެސް ފަދަ އެއްވެސް ދިރުމެއް މަހުގެ ގޮހޮރުގައި ރަޖިސްޓްރ އެއް ނު .20

 އެންވަޔަރަމެންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އިން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  .21

 އޮފިޝަލުންގެ ޒިންމާ 

ނަގަމުންދާނެއެވެ.   މައުލޫމާތު  މަހުގެ  ގޮތަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގުނައި  މަސް  ބާނާ  އޮފިޝަލް،  ހުންނަ  މެނޭޖަރުގެ  ދޯނ ގައި  ޓ މުގެ  މިކަމުގައި 

 އެހ ތެރިކަން އޮފިޝަލްއަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

 ބާނާ މަހުގެ ތެރެއިން އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަސް، ޓ މުން ބޭނިކަމަށް ގުނާ މަހުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ރުން އޮންނާނ  ޖަޖު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަށް  ދޯނިމަތ ގައި ބޭނި މަސް ގުނައި ރަޖިސްޓްރ ކަމުގައި ވިޔަސް ފައިންލް ގުނުމާއި ކި

 ގެންދާ މަހަށް ބަލައި އެ ސަރަހައްދުގައެވެ. 

 ޖަޖުކުރާ ސަރަހައްދަށް ދިއުން 

 ޓ މުތަކުން މަހުން ލަފާ ވަގުތު ޖަޖުކުރާ ސަރަހައްދަށް ޓ މުގެ މެންބަރުންނާއި ބޭނި މަސް ގެނދިއުމަކ  އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.    

 ޖު ކުރުމާއި ސްކޯރ ޖަ

 ޓ މުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނ  އެޓ މަކުން ބޭނި ޖުމްލަ މަހުގެ ބަރުދަނަށެވެ.   -

ޖަޖްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ޓ މުތަކުން ބޭނި މަސްތައްކިރާއިރު، ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބަރުމަހަށް ވާދަކުރާނެކަމަށް   -

  ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެޓ މަކުން ލަފާކުރާ މަސް ވަކިން ފާހަގަކޮށްފައި

 ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ވާދަކުރާނަމަ، ވަނަ ހޮވާނ  ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ.  1އެންމެ ގިނަ މަސް ބޭނި ފަރާތަށް  -

 ޓ މުތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ޖަޖުކޮށް ނިމުމުން ބޭނި މަސް އެ ސަރަހައްދުގައި ވިއްކިދާނެއެވެ.  -

 

 

 ބޮލުގައި އައްސާ ފޮތި   /  ޖާރޒ /ޓ ޝާރޓް ޓ މުތަކުން ބޭނުންކުރާ  

 ޓ މުތަކުން މަސްރޭސް ފެށުނ ންސުރެ ނިމެންދެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނ  އެޓ މަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކިޓެކެވެ.  -
 

 ޖަޖުންނާއި އޮފިޝަލުން 

 ޖަޖުންގެ ެޕނަލްގައި ހަރަކާތްތެރިވާނ  މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ.  -
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 އް މުބާރާތުގެ ވަނަތަ 

 މުބާރާތުގައި ވަނަތައް ހޮވޭނ  މުޅި މުބާރާތްހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

 

 މުޅި މުބާރާތުން ހޮވާ ވަނަތަކާއި ލިބޭ އިނާމުތައް 

 ރުފިޔާ 5000އެއްވަނަ ހޯދާ ޓ މަކަށް  .1
 ރުފިޔާ   3000ދެވަނަ ހޯދާ ޓ މަކަށް  .2
 ރުފިޔާ 2000ތިންވަނަ ހޯދާ ޓ މަކަށް  .3
 ރުފިޔާ  1000"މުބާރާތުގެ މަސްވެރިޔާ" އަށް އެންމެ ގިނަ މަސް ބޭނި   .4
 ރުފިޔާ  1000އެންމެ ބަރުމަސް ބޭނި ފަރާތަކަށް  .5
 ރުފިޔާ   2000އެއްވަނަ އަންހެން ކެޔޮޅަށް   .6

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދ  ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ހިފުން، ބޭނުން، ނެގުން، މެރުން އަދި ގަނެވިއްކުން މަނާ ތަކެތި 

 )ހ( ކޯމަސް 

 ހުގެ ބާވަތްތައް )ށ( ބޮޑު މަ

 ސެންޓިމ ޓަރ ހަމަނުވާ އިހި.  25)ނ( ބަނޑު ދޮށުގައި ހުންނަ އިއްސާއި، ބޮލުން ފެށިގެން ނިގުލަށް 

 )ރ( ސަންގު 

 )ބ( ގާހަކަ 

 )ޅ( އެންދެރި 

 )ކ( ފެހުރިހި 

 )އ( މާހުޅުނބު ލަނޑާ 

 )ވ( މިޔަރު 

 އެތަކެތ ގެ އެހެނިހެން ބައިތައް.)މ( ވެލައާއި ކަހަނގެ ބާވަތްތަކާއި އެތަކެތ ގެ ބިހާއި 

 

 

• 

 


