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  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ،  ކުޅުދުއްފުށި        

 

 2023މަސް ރޭސް  ކަނބަލުންގެ  

 (ޤަވާއިދު) 

 މުބާރާތުގެ ނަން: 

 2023މަސް ރޭސް ކަނބަލުންގެ 

 

 އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތް: 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

 

 މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު: 

ކުޅުދުއްފުށީގެ   މަސްރޭހަކީ  މި  މި  މަސްރޭހެކެވެ.  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

 މަސްރޭހުގެ މަޤްސަދަކީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަ ރޫހެއް އުފެއްދުމެވެ. 

 އަންހެން ޓީމުތަކަށެވެ. މުބާރާރުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި  .1

 ޓީމަށެވެ.  10ބައިވެރިވެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތަރުތީބުން ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ  .2

ްނ  މެމްބަރުހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފިރިހެން    މެންބަރުންފިރިހެން    3އަންހެން މެންބަރުންގެ އިތުރުން    10ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް   .3

ނަހަރަކާތް   މަސް  ބޭނޭ  އަޅައިދިނުމާއި  އެންކޮޅު  އެގޮތުން  ގޮތުގައެވެ.  އެހީތެރިންގެ  މެންބަރުންގެ  އަންހެން  ގާ  ތެރިވާންވާނީ 

ވަރަކަށް ހަރަކާތްތެރި  އެއްވެސް  މެމްބަރަކަށްރިހެން ފިފަދަ ކަންކަމުގައި އެހީތެރި ވެވިދާނެވެ. މަސް ބޭނުމުގައި އެއްވެސް ނެއްޓުން

މިއަދަދުގެ ތެރޭގައި ދޯނީގެ    ރިހެން މެމްބަރަކު ބާނާ މަސް، އެޓީމަކުން ބޭނި މަހުގެ ގޮތުގައި ނުގުނޭނެއެވެ. އަދި ފި  ވެގެން ނުވާނެވެ. 

 ކެްޕޓަން އަދި ކުރޫ ނުހިމެނޭނެއެވެ.  

 ޖަމުއިއްޔާ، އޮފީސް ނުވަތަ ގްރޫްޕތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށްވެސް ޓީމުތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.  .4

ހަމަވާނަމައެވެ. އޭގެ    8މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން    13ޓީމަކަށް މަހަށް ފުރޭނީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ    އެއްވެސް .5 މެންބަރުން 

 މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ. 2މެންބަރުންނާއި ފިރިހެން  6ތެރޭގައި އަންހެން 

ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި    2ލިސްޓަށް ގިނަވެގެން  ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ޓީމު    48ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް އެޓީމެއް މަހަށްދާ ދުވަހުގެ   .6

 ޓީމުން އުނި ނުވަތަ އިތުރު ކުރި މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތު މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  

އެހެންނަ .7 ހެދިދާނެއެވެ.  ނަމަކަށް  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ނަން  ބްރޭންޑެއްގެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ކިޔާނަމަކީ  ސިޔާސީ  ޓީމުތަކަށް  މަވެސް 

 އެއްވެސް ާޕޓީއެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ނަމެއް ޓީމަކަށް ނުކިޔޭނެއެވެ. 
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    266-PR/266/2023/32(IUL)                                                      ހޯދަން ފަރާެތއް ދޭނެ  ހިންގައި ރާވާ" 2023  ރޭސް މަސް ކަނބަލުންގެ" 2

ތަކެތި   .8 ފަދަ  ފޮތި  އައްސާ  (ޓީޝާޓް/ބޮލުގައި  ވަކިވާނެހެންނެވެ.  އެޓީމެއް  ތިބެންޖެހޭނީ  ޓީމްތައް  ބައިވެރިވާ  މުބާރާތުގައި 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ) 

 ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޓީމަކުން ހިންގާ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަބުރާއި ބެހި، އަޚްލާޤީގޮތުން  މުބާރާތުގެ .9

ވާހަކައެއް  ދަށް ފެންވަ ހަރަކާތެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ އެއްވެސް ފިކުރެއްގެ  ރުގެ ބަސް ބޭނުންކޮށް ނުވަތަ 

 . ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަކުން މަހަށް ފުރަން    ގައި ޓީމްތަކުން  14:30ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ  މަސް ރޭސް އޮންނާނެކަމަށް   .10

ޖެހޭނެއެވެ. މިގަޑީގައި ނުފުރާނަމަ، އެ ޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޓީމްތައް އެނބުރި ރަށަށް އެދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑުގެ  

ޓީމްތައް މުބާރާތުން ޑިސެކޮލިފައިވާނެއެވެ. މަހަށްދާ    އާއިދެމެދު އަންނަންޖެހޭނެއެވެ. ގަޑިއަށް ފަޅުން ނުވަދެވޭ   20:30އާއި    20:00

 އި ދޯނި ކެްޕޓަން އަދި ކުރޫގެ އިތުރުން އޮފިޝަލުންނެވެ. އުޅަނދަށް އެރޭނީ ޓީމުގެ މެންބަރުންނާ

މު  .11 ބާރާތް ހިންގާ ފަރާތުން އެޓީމެއްގެ މެންބަރުންގެ އައިޑީ ކާރޑް ޗެކް  ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް މަހަށްދިޔުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް މަހުން އެނބުރި އައިސް ލަފަންވާނީ ޓީމްތައް ފުރި ދިމާލުންނެއެވެ.   .12

ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް އެނބުރި ރަށަށް އަންނަންވާނީ އެޓީމެއް މަހަށް ދިޔަ އުޅަނދުގައެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ    .13

ވަގުތަށް އެއްވެސް ޓީމެއް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. އިންޖީނު ހުއްޓީގެން ނުވަތަ އެހެން އެފަދަ ކަމެއް  

ސް ޓީމަކުން ބޭނުންކުރި އުޅަނދު ނުދުއްވޭފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެހެން އުޅަނދެއްގެ އެހީގައި ކަފުޖަހައިގެން  ވެގެން ނަމަވެ

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

 ތުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ނާދެވޭ ޓީމެއް ނަމަ ވަގު

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

 ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަން ޖެހޭނީ އެ ޓީމަކުންނެވެ. 

އަދި .15 ސިއްހީ  އުޅަނދަކީ  ބޭނުންކުރާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ    މަހަށްދާން  ޤަވާއިދުތަކާއި  ހަދާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ގޮތުން  ސަލާމަތީ 

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

ލައިސަންސާއި އެދޯނިން ދަތުރުކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންގައިދޭ  ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގެ  

 ރަސްމީ ލިޔުން ދައްކަންވާނެއެވެ. 

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

 އެއްވެސް ޓީމަކުން ދިރޭ އެން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  .17

ބޭ .18 ދޯނީގެ  މަސް  މެންބަރުންނެއެވެ.  ޓީމުގެ  ހަދަންޖެހޭނީ  ތައްޔާރުކޮށް  އެން  ތަކެއްޗާއި  ކަންވާރުފަދަ  ބުޅި  ބޭނުންވާ  ނުމަށް 

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

 ބޭނިއްޖެނަމަ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް މަހެއް އެޓީމުން ބޭނިމަހެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 ކުރެވޭނެއެވެ. އާންމު މަހުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ކަޅުވެސް ފަދަ އެއްވެސް ދިރުމެއް މަހުގެ ގޮހޮރުގައި ރަޖިސްޓްރީއެއް 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  ދޯނީގައި  ޓީމުގެ  މިކަމުގައި 

 އެހީތެރިކަން އޮފިޝަލްއަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

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

ގުނުމާއި ކިރުން އޮންނާނީ ޖަޖު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަށް  ދޯނިމަތީގައި ބޭނި މަސް ގުނައި ރަޖިސްޓްރީކަމުގައި ވިޔަސް ފައިންލް  

 ގެންދާ މަހަށް ބަލައި އެ ސަރަހައްދުގައެވެ. 

 ޖަޖުކުރާ ސަރަހައްދަށް ދިއުން 

 ޓީމުތަކުން މަހުން ލަފާ ވަގުތު ޖަޖުކުރާ ސަރަހައްދަށް ޓީމުގެ މެންބަރުންނާއި ބޭނި މަސް ގެނދިއުމަކީ އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.    

 ޖު ކުރުމާއި ސްކޯރ ޖަ

 ޓީމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ އެޓީމަކުން ބޭނި ޖުމްލަ މަހުގެ ބަރުދަނަށެވެ.   -

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

 އެޓީމަކުން ލަފާކުރާ މަސް ވަކިން ފާހަގަކޮށްފައި ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

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

 ޓީމުތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ޖަޖުކޮށް ނިމުމުން ބޭނި މަސް އެ ސަރަހައްދުގައި ވިއްކިދާނެއެވެ.  -

 

 ބޮލުގައި އައްސާ ފޮތި   /  ޓީމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީ/ޓީޝާރޓް 

 ޅާފައިވާ ކިޓެކެވެ. ޓީމުތަކުން މަސްރޭސް ފެށުނީންސުރެ ނިމެންދެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެޓީމަކުން ކަނޑައަ -

 

 ޖަޖުންނާއި އޮފިޝަލުން 

 ޖަޖުންގެ ެޕނަލްގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ.  -

 

 މުބާރާތުގެ ވަނަތައް 



 

 4ގެ    4ޞަފްޙާ:  
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 މުބާރާތުގައި ވަނަތައް ހޮވޭނީ މުޅި މުބާރާތްހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

 

 އިނާމުތައް މުޅި މުބާރާތުން ހޮވާ ވަނަތަކާއި ލިބޭ  

 ރުފިޔާ 5000އެއްވަނަ ހޯދާ ޓީމަކަށް  .1

 ރުފިޔާ   3000ދެވަނަ ހޯދާ ޓީމަކަށް  .2

 ރުފިޔާ 2000ތިންވަނަ ހޯދާ ޓީމަކަށް  .3

 ރުފިޔާ  1000އެންމެ ގިނަ މަސް ބޭނި "މުބާރާތުގެ މަސްވެރިޔާ" އަށް  .4

 ރުފިޔާ  1000އެންމެ ބަރުމަސް ބޭނި ފަރާތަކަށް  .5

 ޔާ ރުފި  2000އެއްވަނަ އަންހެން ކެޔޮޅަށް   .6

 

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

 (ހ) ކޯމަސް 

 (ށ) ބޮޑު މަހުގެ ބާވަތްތައް 

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

 (ރ) ސަންގު 

 ) ގާހަކަ (ބ

 (ޅ) އެންދެރި 

 (ކ) ފެހުރިހި 

 (އ) މާހުޅުނބު ލަނޑާ 

 (ވ) މިޔަރު 

 (މ) ވެލައާއި ކަހަނގެ ބާވަތްތަކާއި އެތަކެތީގެ ބިހާއި އެތަކެތީގެ އެހެނިހެން ބައިތައް.

 

 

• 

 


