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 1443ސް ޢީދު ފޯރި މަސްރޭ

 

 ޢާއްމު ޤަަވއިދު 

އަޟްވަނަ    1443  މިމަސްރޭހަކީ ޢީދުގެ  އަހަރުގެ  ތެހާ  ގެންދިއުމަކުޅިވަރުގެ  ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން  ރެއިން  ށް 
ސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ މިމުާބރާތް ރާވައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންވާއިދަކީ  އެވެ. މިޤަ  1443އަޅާފައިވާ ޢީދު ފޯރި މަސްރޭސް  ކަނޑަ

 ގެ ޤަވާއިދެކެވެ. 1443ޢީދު ފޯރި މަސްރޭސް 

ކަނޑައެޅި .1 އަދަދެއް  ވަކި  ކުރުމަށް  ަބއިވެރި  ޓީމްތައް  ނުވެއެވެ.މުާބރާތުގައި  ވެވޭނީ  މުާބރާތުއަދި    ފައި  ަބއިވެރި  ގައި 
 ހަމައެކަނި ކޮނޑޭއަށް ނިސްަބތްވާ ޓީމްތަކަށެވެ. 

އި އަމަލީ ( މެމްަބރުން ތިބެނަވާނެއެވެ. ޓީމްގެ ހުރިހާ މެމްަބރުންނަށްވެސް މަސްބޭނުމުގަފަސް)  5ކޮންމެ ޓީމެގައިވެސް   .2
 ގޮތުން ަބއިވެރި ވެވޭނެއެވެ. 

 ޕްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށްވެސް މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވިދާނެއެވެ.ޖަމްޢިއްޔާ، އޮފީސް ނުވަތަ ގްރޫ .3
 މެމްަބރުން ހަމަވާނަމައެވެ.  3މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  5އެއްވެސް ޓީމަކަށް މަހަށް ފުރޭނީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ  .4
ަބދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި   2އިރު ކުރިން، ޓީމު ލިސްޓަށް ގިނަވެގެން  ގަޑި  1  މުާބރާތް ފެށުމުގެވެސް  މަކަށްކޮންމެ ޓީ .5

ޓީމުން އުނިކުރި މެމްަބރުންނާއި ަބދަލުގައި އިތުރުކުރި މެމްަބރުންގެ މަޢުލޫމާތު މުާބރާތް ހިންގާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރަން  
 ވާނެއެވެ. 

މެމްަބރުންމަހަށްދާ .6 ޓީމުގެ  އެރޭނީ  އުޅަނދަށް  ކު  ވިލަރެސް  ކަނނަށާއި،  ކައުންސިލުން  އޮފިޝާލުންނަށް    ޑައަޅާރުމަށް 
 އެކަންޏެވެ.

ޓީމުތަކަށް ކިޔާ ނަމަކީ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ްބރޭންޑެއްގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމަކަށް ހެދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް   .7
ރަމްޒު ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ކަހަލަ ސްޕޮންސަރެއްގެ ނަން  އެއްވެސް  އަދި ސިޔާސީ  ނުކިޔޭނެއެވެ.  ޓީމަކަށް  ނަމެއް  ކޮށްދޭ 
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އްވެސް ޓީމަކަށް ކިޔާފައިވާ އެމުާބރާތުގެ  ސިޔާސީ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ނަމެއް ޓީމަކަށް ނުކިޔޭނެއެވެ.  
 ނޫންކަމަށް މުާބރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން އެ ނަމަކީ، ޓީމަކަށް ކިޔުން އެކަށީގެންވާ ނަމެއް

އެ ޓީމެއް ޝަރުތު  ަބދަލު ނުކޮށްފިނަމަ  ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުންވެސް ނަން  ަބދަލު  ޓީމަކަށް އަންގައި އެ ނަން 
 މުާބރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ަބއިވެރި ނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު  ގައިހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމައި މުާބރާތު 

ން  ނުޓެއް ޭބޓީޝާ  ނުމަށް ޭބނުން ކުލައެއްގެ ބޭނުން ޑިޒައިނެއްގެ  ށް ޓީމް ރަމްޒުކޮށް ދިމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމުތަކަ .8
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަޙްލާޤީ މުާބރާތުގެ ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޓީމަކުން ހިންގާ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަބުރާއި ބެހި،   .9
ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ ަބސް ޭބނުންކޮށް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ އެއްވެސް ފިކުރެއްގެ  

 ވާހަކައެއް ދައްކައި ޙަރަކާތެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ހަވީރު   .10 ދުވަސްތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަމަށް  އޮންނާނެ  ދެމެދު  އާ  15:30އާއި    15:00މަސްރޭސް  ތައް  ޓީމުއި 

  10:00އެދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު  ރަށަށްކަނޑައެޅީފައިވާ ސަރަހައްދަކުން މަހަށް ފުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޓީމުތައް އެނުބރި 
ދެމެދު އަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ގަޑިއަށް ފަޅުން ނުވަދެވޭ ޓީމުތައް މުަބރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. އާއި    10:30އާއި  

 އަދި އެއްވެސް ކަހަލަ އެމަޖެންސީ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން މުނުވީ މިގަޑީގެ ކުރިން ރަށަށް އައިސްގެން ނުވާނެއެވެ. 
ށް އަށް މަހަށް ފުރަންޖެހޭ ސަރައްދަ  15:00މެ ޓީމަކުންވެސް މަހަށް ދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު، އެ ދުވަހެއްގެ  ކޮން .11

ގާ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ  މުާބރާތް ހިންމި ދެންނެވި ގަޑިއަށްވުރެ ލަސްވެއްޖެނަމަ،    އުޅަނދެއްގެންދަން ވާނެއެވެ. އެއްވެސް  
 ނިސްަބތްވާ ޓީމެއް މުާބރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މުާބރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ.   އުޅަނދެއްއެ  

  ބަނދަރަށެވެ.އެނުބރި އައިސް ލަފަންވާނީ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް މަހުން  .12
އެނުބރި   .13 ޓީމަކުންވެސް  ސަަބަބކާހުރެ   ރަށަށްކޮންމެ  އެއްވެސް  އުޅަނދުގައެވެ.  މަހަށްދިޔަ  ޓީމެއް  އެ  އަންނަވާނީ 

ސް ޓީމެއް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ އެ ޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް އެއްވެ
ނުވަތަ އެހެން އެފަދަ ކަމެއް ވެގެން ނަމަވެސް ޓީމަކުން ޭބނުންކުރި އުޅަނދު ނުދުއްވޭފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެހެން  

އަތުވެއްޖެނަމަ އެ ޓީމެއް  ރަށަށް  އިވާ ވަގުތަށް އެ އުޅަނދު  އުޅަނދެއްގެ އެހީގައި ކަފު ޖަހައިގެން ނަމަވެސް ކަނޑައެޅީފަ
 ފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.ކަނޑައެޅިވައި އެޓީމަކުން ޭބނި މަސް މަސްރޭސް ސަރަހައްދުގައި ކިރު

ކުރާ ދޯންޏާއި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ުބޅި، ކަންވާރު އަންގި އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އަދި ކެއިން  މަހަށްދާން ޭބނުން .14
 ުބއިމަށް ޭބނުންކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަންޖެހޭނީ އެ ޓީމެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. 

 ދުވެލި ވަކި ވަރެއްގައިހުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.މަހަށްދާން ޭބނުންކުރާ އުޅަނދުގެ  .15
 އެވެ. ނެއެއްވެސް ޓީމަކުން ދިރޭ އެން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާ .16
މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން ބޭނުން ނުވަތަ ހިފުން މަނާކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަހެއް   .17

 ހުގެ ގޮތުގައި ނުެބލެވޭނެއެވެ. ޭބނިއްޖެނަމަ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް މަހެއް އެ ޓީމުން ޭބނި މަ
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ނަމަ އެމަހެއް ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މަހެއްވެސް އިންޗިއަށްވުރެ ކުޑަ    6މަހުގެ ސައިޒް )ބޮލުން ނިގުލާހަމައަށް(   .18
 އެއީ އެޓީމުން ބޭނި މަހުގެ ގޮތުގައި ނުެބލެވޭނެއެވެ.  

 ޢާއްމު މަހުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، ކަޅުވެން ފަދަ އެއްވެސް ދިރުމެއް މަހުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. .19
އެޖެން .20 ޕްރޮޓެކްޝަން  މަސްވެރިކަން  އެނަވަޔަރަމަންޓް  ސަރަހައްދަކުން  އެއްވެސް  ކަނޑުގެ  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ސީއިން 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

 

 ވީޑީއޯ ކުރުމާއި އިންޓަވިއު ނެގުން

ފަރާތައް  އިޙްތިޔާރު  ކުރުމުގެ  ވީޑިއޯ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކުރާ  އުޅަނދުގައި   ކުރާ  މަސްވެރިކަން • ކުރާ  އިންތިޒާމް   މުާބރާތް 
މަސައްކަތްކޮށްގެން   ފޮޓޯނަގައި އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.   މެމްަބރަކު  ޓީމެއްގެ  އެއްވެސް  ދަތިވާނޭގޮތަށް  ކުރުމަށް  ވީޑީއޯ 

 ނުވާނެއެވެ. 
ދިނުމަށް ޓީމުގެ މެނޭޖަރ، ކޯޗު ނުވަތަ  ންޓަވިއު  އި  ތަކުގައި  ވަގުތު  އެހެން  ނޫން  ވަގުތު  ތެރިވާހަރަކާތް  މަސްބޭނުނުމުގައި •

 އެއްވެސް މެމްަބރަކު އުޒުރުވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.  
 މުާބރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތެވެ.   މިލްކުވެރިފަރާތަކީ ވީޑިއޯތަކުގެ އާއި ފޮޓޯ ނަގާ އިންޓަވިއުތަކާއި ދެވޭ މަސްރޭހުގައި •

 ފިޝަލްގެ ޒިންމާއޮ

  މިކަމުގައި .  ނަގަމުންދާނެއެވެ  މަޢުލޫމާތު  މަހުގެ  ގޮތަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގުނައި   މަސް  ާބނާ   އޮފިޝަލް،  ހުންނަ  ދޯނީގައި •
 ލްއަށް ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އޮފިޝަ އެހީތެރިކަން މެނޭޖަރުގެ ޓީމުގެ

 އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަސް، ޓީމުން ބޭނިކަމަށް ގުނާ މަހުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރެއިން މަހުގެ ާބނާ •
  ކުރުމަށް   ޖަޖު  އޮންނާނީ  ކިރުން  ގުނުމާއި  ފައިނަލް  ކަމުގައިވިޔަސް   ކުރި  ރަޖިސްޓްރީ  ގުނައި   މަސް  ޭބނި  ދޯނިމަތީގައި •

 އްދުގައެވެ.ސަރަޛަ އެ ަބލައި މަހަށް ގެންދާ ސަރަޙައްދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ކުރުމާއި ސްކޯރ ޖަޖު 

 ކެޓަގަރީއަކުން   ކޮންމެ  އެގޮތުން.  ަބރުދަނަށެވެ  ކެޓަގަރީއާއި  ނިސްަބތްވާ  ޭބނިމަސް  ބަލާނީ،  ދިނުމުގައި  ޕޮއިންޓްސް  ޓީމުތަކަށް •
 ޕޮއިންޓްގެ  އަސްލު  ޓީމުގެ .  ޕޮއިންޓެވެ  ޖުމްލަ   ލިުބނު  ކެޓަގަރީއަށް  އަކީ  ޕޮއިންޓް  ކެޓަގަރީ  ގުނަ  ަބރުދަން  ބޭނިމަހުގެ
ލެވޭނީ ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގެ ޖުމްލަ އެއްކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ެބ  ގޮތުގައި

 މިވަނީއެވެ.

 ކެޓަގަރީ ޕޮއިންޓް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މަހުގެ ާބވަތްތައް ޓަގަރީކެ

1 .5G ު10 ރަތްމަސް، ހަނދި، ފިލޮޅު، ގިއުޅ 
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2 .4G+  ް6 ރައިވެރިމަސް، ފޮނިޔަމަސް)ބޮލިކޭ(، ތޮޅި، ގިނިމަސ 

3 .3G  ް3 އެހެނިހެނ 

 

 މިސާލު:

 މަށް( 5ގެ  3މަސް، ކެޓަގަރީ  15ގެ  2މަސް، ކެޓާގަރީ   10ގެ  1ޓީމުން މަސް ޭބނި ގޮތް: )ކެޓަގަރީ 

 60ގެ ަބރުދަން:  1ކެޓަގަރީ 

 60ގެ ަބރުދަން:  2ކެޓަގަރީ 

 20ގެ ަބރުދަން:  3ކެޓަގަރީ 

 

 ންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ލިޭބ ޕޮއިންޓް:ކޮ

 600= 60*10: 1ކެޓަގަރީ 

 360= 6*60: 2ކެޓާގަރީ 

 60= 3*20: 3ކެޓާގަރީ 

 1020= 600+360+60ޓީމުގެ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް: 

ޭބނި މަސް ޖަޖްކޮށް ނިމުމުން އިންތިޒާމް ކޮމިޓީއާއި ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަސްތަކަށް އަމަލު ކުރާނީ ޓީމުތަކުން   •
 ން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ޓީއިއިންތިޒާމް ކޮމި

 ގައި ހިމެނޭނެއެވެ.  2ހިމާޔާތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް އެނގޭނެ ލިޔުމެއް މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް  •

 

 ޖުންނާއި އޮފިޝަލުން ޖަ

 ޤާިބލް ބޭފުންނެވެ.  އެކަމަށް އެކަށީގެންވާޖަޖުންގެ ޕެނަލްގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ  •
ޖަޖުންގެ  މި ޤަވައިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޙައްލު ކުރާނީ ޖަޖުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.   •

 އިޙްތިރާމްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ނިންމުމަށް ހުރިހާ ޓީމަކުންވެސް  

 

mailto:secretary_412@outlook.com
http://www.kondey.gov.mv/


  

Secretariat of The Kondey Council, Mohamed Ameen Magu, GA.Kondey, Republic of Maldives 

P.O.Box:16070   

Phone: +9606820019        Email: secretary_412@outlook.com        Twitter: @KondeyCouncil  

Website: www.kondey.gov.mv      Facebook: Secretariat of The Kondey Council        Mobile: +9607930890 

 

 ވަނަތައް ވާއި ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައި މުާބރާތުގަ

 މް.އެއްވަނަ ހޯދާ ޓީ •
 . ޓީމްހޯދާ ދެވަނަ  •
  މަސްވެރިޔާ.އެންމެ ަބރު މަސް ޭބނި •
  މަސްވެރިޔާ.އެންމެ ގިނަ މަސްޭބނި •

 

 

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

 ތަކެތި 

 ހ. ކޯމަސް

 ށ. ޮބޑު މަހުގެ ާބވަތްތައް 

 ސެންޓިމީޓަރ ހަމަނުވާ އިހި 25ނ. ަބނޑު ދޮށޫގައި ިބސް ހުންނަ އިއްސާއި، ބޮލުން ފެށިގެން ނިގުލަށް 

 ރ. ސަންގު

 ބ. ގާހަކަ

 ޅ. އެންދެރި

 ކ. ފެހުރިހި

 އ. މާހުޅުނުބ ލަނޑާ

 ވ. މިޔަރު 

 މ. ވެލައާއި ކަނހަުބގެ ާބވަތްތަކާއި އެތަކެތީގެ ިބހާއި އެތަކެތީގެ އެހެނިގެން ަބއިތައް 
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