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 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  (21)އަންޑަރ  2018ޅ. ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
 މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

 

 މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު  .1
މާއި،  ކުރިއެރުވުފުޓްބޯޅަ ޅ. އަތޮޅުގައި( ުފޓްބޯޅަ ުމބާރާތް ޭބއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ 21)ައންޑަރ  2018ޅ. ޗެމްޕިއަންޝިޕް  1.1

 މާހައުލެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ވާދަވެރިމާިއ، އި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާދިނުފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ުމބާރާތްތަކުގަ ޅ. އަތޮޅުގައި
ޒުވާނުންގެ މާއި، ލާކުރުޅިވަރުގެރޫޙް ދިރުވާ އާޒުވާނުންެގ މެދުގައި ކުއަތޮޅުގެ ނުމާއި، ސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދާދިހުނަރު ދަ

ން ކުރުމުގެ މައްޗަށް ންކަރިވެތި އާދަތަކާ ރަގަޅު އަހުލާޤުން ކައެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމްކުރުމާއެކު މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި 
 މެވެ. ބާރުއެޅު

  
 . ބައިވެރިވެވޭ ޓީމްތައް އަދި ޓީމްތަކުގެ ނަން 2

އަށް   އިދާރާ"ޅ. އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެރިކޮށްދެްއވުން އެދި "ޓީްމބައިވެމިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭީނ، މުބާރާތުގައި  2.1
  ީޓމްތަކަށެވެ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާޅ. ހުށަހަޅާ ފޯރމްފުރިހަމަކޮށް 

ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އި، މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޅ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ 2.2
ނީ އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް ތަކަށެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ވާދަކުރާނަމަ ފުރުޞަތުދެވޭ

 ޓީމެވެ.  1ވެރިކުރެވޭނީ ޓީމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް މިމުބާރާތުގައި ބައި 1ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއަކުން އެންޑޯޒްކުރާ 
  
 . ކުޅުންތެރިންނަށް ބައިވެރި ވެވޭ ޝަރުޠުތައް.3

ގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިން ގެޅ. އަތޮޅުމިޤަވާޢިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން އިއުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ މިމުބާރާުތގައި ހަމައެކަނި ކުޅެވޭނީ  3.1
ފުރޭ ރަށްވެހިންަނށެވެ. އަހަރު ނު 22މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްގެ ީޓމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި ހަމަވާއިރު އުމުރުން 

 ރަށްވެއްސަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންަނށެވެ. ޅ. އަތޮޅުގެނުވަތަ 
 ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކަށް މިމުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.ޝަރުޢީ އެއްވެސްކުށެއް ސާބިތުވެ ހުކުމް  3.2
ންދާ ވަގުތު ޓީމްގައި ކުޅުންތެރިން ިހމެނި ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މެޗްުކޅެވެމު 3ބޭރު  ައތޮޅުންމިމުބާރާތުގެ ކޮންމެ ޓީމެއްގައި  3.3

 ނިދާނެއެވެ.ކުޅުންެތރިންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީންވެސް ހިމެ އަތޮޅުންބޭރުކުޅުންެތރިންނަށެވެ.  2ކުޅެވޭނީ ގިނަ ވެގެން 
ިލިބގެންނެވެ. މިހުއްދަ ހޯދުމަކީ މިމުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުގައި ހިމެނޭ ސްކޫލް ކުދިންނަށް މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ހުއްދަ 3.4

 ޒިންމާއެކެވެ. ޓީމްތަކުގެ އަމިއްލަ 
ސްކޫލްކުދިން ނުވަތަ އެއްވެސް ދާޢިރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުން ޓީްމތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު ހުއްދަ  3.5

ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ ފަާރތެއް ީޓމަކަށް ކުޅުވުމުގެ ސަބަބުން 
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ވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައަކަށް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޓީމްތަުކގެ މެނޭޖަރުންނެވެ. އެފަަދ މައްސަލައެއް ދިމާ
 ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ. ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންމައްސަލައަކަށް 

  
 . ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން 4

 އޮފިޝަލުންނެވެ.  5ކުޅުންތެރިންނާިއ  20ޓީމެއްގައި ގިނަވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ  4.1
ރާތުގެ އޮފިޝަލުންގެ ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިމުބާ، މެޑިކަލް އޮފިސަރ، ކޯޗް،އޮފިޝަލުންގެތެރޭގައި މެނޭޖަރ 5ރަޖިސްޓްރީކުރާ  4.2

 ވެ.ކޯޗްގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީއެއްވެސް ހިމެނިދާނެއެ އަންެހުނން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި 2ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 
ންޗުގައި ތިބެން ޖެހޭނެއެވެ. ކޯޗް އަދި މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ބެ  ،އެދުވަހެއްގެ މެޗަށް ޓީމުގައި ރަިޖސްޓްރީ ކުރެވޭ ކުޅުންތެރިންނާއި 4.3

ނޭޖަރަށް ޙާޟިރު މީގެއިތުރަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެޗަށް ޓީމުގެ މެނޭޖަރ ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ސަބަަބކާހުރެ މެ
އި، ޙަވާލުވުމަށްފަހު މެޗް މަސްއޫލިއްޔަތާ ޓީމު އޮފިޝަުލންގެ ތެރެއިން މީހަކު މެނޭޖަރުގެ ، ނުވެވިއްޖެނަމަ، އެދުވަހެއްގެ މެޗަށް

 ފެށުމުގެ ކުރިން މެޗްކޮމިޝަނަރއަށް އެކަންއަންގަން ވާނެއެވެ.
 އިގެންނުވާނެއެވެ.ޝަރުއީ އެއްވެސްކުށެއް ސާބިތުވެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު މިމުބާރާތުގެ ޓީމްލިސްގައި ހިމަނަ 4.4
އެކުޅުންތެރިޔަކު މުބާރާތް  އެއްކުޅުންތެރިޔަކު ދެޓީމްގެ ޓީމްލިސްޓްގައި ހިމަނައިފާވާނަމަ އެުކޅުންތެރިޔަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ  4.5

ޅުންތެރިޔާ ވަކިކުރަން ޖެހުނު ކޮމެޓީއަށް ޙާޟިރުކުރުމަށްފަހު ުމބާރާތް ކޮމެޓީްނނެވެ. އަދި ނިުމުނގޮތް ދެޓީމަށް ެއންގުމަށް ަފހު ކު
 ތުރު ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ޓީމަށް އި

  ނުހިމެނޭނެއެވެ. އްގެ ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިއަކުމިމުބާރާތުގައި ކޯޗެ 4.6
  
 . ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު 5

ގެ " ލޯޒް އޮފް ދަ ގޭމް" ފަހުމެޗުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ފުޓްބޯޅަ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީފާ" އިން ނެރެފައިވާ އެންމެ  5.1
 އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 ޗަކު ނުކުޅެވޭނެއެވެ. ކުޅުންތެރިންނެވެ. ބަަދލުުކރެވޭ ކުޅުންތެރިޔާއަށް އަލުން އެމެ 3މެޗެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  5.2
މިނިޓް ގުނާނީ  15ލްގެ މިނިޓެވެ. އިންަޓވަ 15ދިގުމިނަކީ މިނިޓްގެ އެއްވަރުގެ ދެހާފެވެ. އިންޓަވަލްގެ  45މެޗުގެ ދިގުމިނަކީ  5.3

ޓަކައި ކަށިގަނޑު ފުޭމ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ިނންމުަމށް ކަށިގަނޑު ފުމޭ ވަގުުތން ފެިށގެން ދެވަނަ ހާފުެގ ކުޅުން ފެުށމަށް
 ގުތު ކަނޑައަޅާނީ ރެފްރީއެވެ.މަ ދޭންޖެހޭވަވަގުތާ ހަމަޔަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް ކޮންމެ ހާފެއްގައި ވެސް ގެއްލޭވަގުތު ދޭންޖެހިއްޖެ ނަ

ަމ ނަތީޖާ ނެޭރނީ ޕެނެލްީޓ ޓީމް އެއްވަރުވެފައިވާނަ 2މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗާއި ސެމީަފއިނަލްމެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުހަމަާވއިރު  5.4
 ޖަހައިގެންނެވެ.

 

 . މެޗްކުޅޭ ތާރީޚަށް ބަދަލު އައުން 6
ހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ މެޗެއް ކުޅެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މޫސުންތަންނުދިނުމުން، ނުަވތަ އެތާވަލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  6.1

ލާ އެއްގޮތަށް މެޗް އިން އެންގުމުން އެބަދަ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެބަދަލެއް "ބަދަލެއް ގެން
 ނުވަތަ މެޗްތައް ކުޅޭނީއެވެ.

ނުވަނީސް މެޗް ކުރިއަށް އަންނަބަދަލަކުން ނުވަަތ އެހެންވެސް މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހުރެ، މެޗެއްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަމޫސުމަށް  6.2
 އިން އެވެ.  އިދާރާ"ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެނުގެންދެވިގެން ހުއްާޓލަން ޖެހިްއޖެނަމަ، އެމެޗާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމާނީ "
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 ގޮތް: ހަމަޖެހިފައިވާ ޗްތައް ކުޅެން . މެ 7
އިއެއްގޮތަށެވެ. މުބާރާތުެގ މިމުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތާވަލާ 7.1

 3މުބާާރތުގައި ލާފައެވެ. މެޗުތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ  ނިާޒމެއް ކަނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ނިސްބަަތށް ބަ
އިންޓް ހޯދާ ދެޓީމެއް )ދޭއް( ބުރުކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮ 2)ތިނެއް( ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެނަަމ ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި 

އްޖެނަމަ ލީގު އުޞޫލުްނ )ަހއެއް( ޓީމަށްވުރެ މަދުްނ ބައިވެިރވެ 6)ިތނެއް( ޓީމަށްވުރެ ިއތުރަށް  3ފައިނަލްގައި ކުޅޭނީއެވެ.  
ށްވުރެ ގިނަިއން )ހަެއއް( ޓީމަ 6ކެއް( ބުރުކުޅެ އެންމެ ިގނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ެދޓީމެއް ފަިއނަލް ގައި ކުޅޭނީއެވެ. )އެ 1

ށް ކަނޑައަޅާ ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، މުބާރާްތ ކުޅޭނީ ގްރޫޕް ތަކަކަށް ބަާހލައިގެންނެވެ. މިގޮތުްނ މުބާާރތް ބޭއްވުމަ
ށް މުބާރާތުގެ ޤުރުޢަުތލުމުގެ ހު  ރޭވުނު ޮގތުގެ ތާވަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީްމތަކައުޞޫލަކާއިއެއްގޮތަށް މެޗުތައް ޭރވުމަށްފަ

 ބައްދަލުވުމުގައި ދެވޭނެއެވެ.
 ޓީމަށްވުރެ މަދުން ޓީުމބައިވެރިވެފައިވާނަމަ އެއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 3 7.2

  
 . ޓީމު ލިސްޓް 8

 2އަދި  ކުޅުންތެރިންނާއި، މެނޭޖަރ، ކޯޗް، މެޑިކަލް އޮފިސަރ 20މިމުބާރާތުގެ ޓީމެއްގައި ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ  8.1
 އޮފިޝަލުންނެވެ. 

 2އަދި  ކުޅުްނތެރިންނާއި، މެނޭޖަރ، ކޯޗް، މެިޑކަލް އޮފިސަރ 15މިމުބާރާތުގެ ޓީމެއްގައި މަދުވެެގން ހިމެނޭނީ  8.2
 އޮފިޝަލުންނެވެ.

ޅ. އަތޮޅު ގެ ކުރިން " 14:00ަވނަ ދުވަހުގެ  2018ޑިސެމްބަރ  10މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަުކން ޓީމްލިސްޓް  8.3
 ނެވޭނެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިތާރީޚަށްފަހު ުހށަހަޅާ ޓީމްލިސްޓެއް ބަލައެއް ުނގައަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" 

 ލިސްޓަށް އިތުރު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޓީްމ  8.4
ހާސް( ރުފިޔާ އެއް) 1000.00މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމްިލސްޓް ހުށަހަޅާއިރު މުބާރާތުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފީ ގެގޮތުގައި  8.5

 އަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" "
ޓްގައި ހިމަނާ މީުހންެގ " އިން ނެވެ. ޓީްމލިސްޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޓް ލިޔާ ކަރުދާސް ދޫކުރާނީ "މުބާރާތުގެ ޓީމްލިސް 8.6

ނާއި އޮފޝަލުންގެ ނަން ލިޔަންވާނީ އައިޑީ ކާރޑުގައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި ޓީމް ލިސްޓާއި އެކު ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން
 ވާނެއެވެ.ޕާސްޕޯރޓު ސައިޒުގެފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ހުށަހަޅަން

ބާރާތުގައި ބައިވެރިއެއް ޓީމްލިސްޓާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާަނމަ ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ޓީމެއް މިމު 8.7
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

  
 . މެޗްކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން، ތާރީޚް، ގަޑި 9

 ދަނޑެއްގައެވެ. ރަށެއް އަދި އިން ހަމަޖައްސާ "ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެޗްތައް ކުޅޭނީ " 9.1
 މެޗް ތާވަލު ޓީމްތަކަށް " އިން ނެރޭ މެޗް ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނނެވެ. ައދިޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެޗްތައްކުޅޭނީ " 9.2

އިން  ންސިލްގެ އިދާރާ"އަތޮޅު ކައުޅ. ެއބަދަލެްއ ގެނައުމަށްފަހު " ،ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އިތުރުބަަދލެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެނަމަ
 ޓީމްތަކަށް އެކަން އަންގާނެއެވެ.

  
 . ވޯމްއަޕްކުރުން 10

މިނެޓް ހަމަވާ ވަގުތަށެވެ.  5މިނިޓްކުރިން ފެށިގެން މެޗްފެށުމަށް  45މެޗުގެ ކުރިން ދަނޑުގައި ފަރިތަކުރެވޭނީ މެޗް ފެށުމުގެ  10.1
މިވަގުތު ފަރިތަކުރުމުގައި ބައިވެިރވެވޭނީ ޓީމްލިސްޓްގައި ހިެމނޭ ުކޅުންތެރިންނަށެވެ. އަދި ދަނޑުގެ ޙާލަތަށްބަލާ ަދނޑުގެ ވަކި 
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ތަކުރުންތައް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެޗްކޮމިޝަނަރ އަންގައިފިނަމަ ފަރިތަކުުރންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތަނެއްގައި ފަރި
 އެސަރަޙައްދެއްގައެވެ.

މްއަޕްކުރާ ގަޑި ގައި ވާގަޑީގެ ބަދަލުގައި ދަނޑުގައި ވޯ 10.1ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުގެ ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާނަމަ  10.2
 މެޗުކޮމިޝަނަރ އެންގުމުން އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރާނީއެވެ. ، ކަނޑައަޅައި

 4ވޭނީ ގިނަވެގެން މެޗް ހިގަމުންދާ ވަގުތުގައި ވޯމްއަޕް ކުރުމަށް އޮންނަ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ވޯމްއަޕް ކުރެ 10.3
 ކުޅުންތެރިންނަށެވެ.

  
 . ކުޅޭ ބޯޅަ 11

ޅައިންނެވެ. މިގޮތުން ޤަވާޢިދުގެ  ދެވަނަ މާއްދާ ަގއި  ބަޔާން  ކޮށްފައިވާ ފެންަވރުގެ ބޯ މެޗްތައް ކުޅޭނީ "ފީފާ" ފުޓްބޯޅަ  11.1
 ކަނޑައަޅާ ބޯޅައިގައި ''ފީފާ އެޕްރޫވްޑް'' ލިޔެފައިނެތި ހިގައިދާނެއެވެ.

  
 . މެޗްތައް ތަރުތީބު ކުރުން 12

 ވާނެެއވެ.މެޗްތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮްތ މުބާރާތުގެ މެޗްތާވަލުގައި  12.1
  

 ވަކިވުމާއި، މެޗްނުކުޅުން  . މުބާރާތުން 13
ހާސް( ރުފިޔާއިްނ ިތން) 3,000.00މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީެމއް ގުރުއަތުލުމަށްފަހު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވަކިވާނަމަ  13.1

ޅ. އަތޮޅު " އްރޭ ޓީމެނެމެނޭޖަރ މަސްއޫުލވެ ޓީމް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. މި ޫޖރިމަނާ ނުދައްކާ ހިނދަކު އެޓީމް ނުވަތަ ޓީމްގެ 
ޅ.  ނުކުރުމުގެ ޙައްޤު "" އިން ހިްނގާ މުބާރާތްތަކުގައާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމާއިކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 " އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 މެޗް ނުކުޅެފިނަމަ މުބާރާތް ފެށުަމށްފަހު ޓީމެއް މެްޗކުޅޭ ދުވަހު ދަނޑަށް ޙާޟިރު ުނވެއްޖެނަމަ، ނުަވތަ ދަނޑަްށ ޙާޟިރުވެ 13.2

މް ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާ އިން އެޓީހާސް( ދެ) 2,000.00ނުވަތަ މެޗް ތެރޭގައި މެޗް ފުރިހަމަނުކޮށް ދަނޑުން ފައިބައިފިަނމަ 
ވަތަ ހިނދަކު އެޓީމް ނު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމު މެޗުން މޮޅުވީ ކަމުގައި ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. މި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާހާ

ޅިވަރުގެ ތަކުގައާއި ކުއިން ހިންގާ މުބާރާތް ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ނެރޭ ޓީމްތައް "ރިން ޓީމްގެ މެނޭޖަރ މަސްއޫލުވެ
ންވެއެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގެ އަށް ލިބިގެ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ޙައްޤު "

 .އަށް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"އިތުރު މެޗެއް ކުޅެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ "
ޅުޓީމަށް ތިންޕޮއިންޓާއި ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް ނުކުޅެފިނަމަ ބެލޭނީ އެޓީމެއް އެމެޗުން ދެރަވީ ކަމުގައެވެ. އަދި އިދިކޮކުޅެން  13.3

 ދެގޯލް ދެވޭނެއެވެ.
  
  

 . ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑް 14
އިން  ލްގެ އިދާރާ"އަތޮޅު ކައުންސިޅ. ތަކަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާރޑެއް "މިމުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާ 14.1

ބޭނުންކުރާ ކާރޑެކެވެ.  ދޭނެއެވެ. މިކާރޑަކީ މެޗްކުޅޭދުވަހު ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިޝަލުްނ ކާކުކަން އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި
ންނެވެ. މިކާރޑް އަޅައިގެ ބެންޗްގައި އޮފިޝަލުންިތބޭިއރު، ތިބެންާވނީ މިކާރޑު ކަރުގައި، ބެންޗުގައި ކުޅުންތެރިން ިތބޭއިރުއާއި

ޅ. ތަ ހަލާކުވުުމން "ނެތި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް އަދި އޮފިޝަލަކަށް ބެންޗުގައި ުނއިދެވޭނެއެވެ. ކާރޑް ގެއްލުމުން ނުވަ
ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަަތ " އަށް އެކަން އަންގައި އާކާރޑެއް ޯހދުން އެއީ އެޓީމެއްގެ ކަމެކެވެ. ކާރޑްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. )ސަތޭކަ( ުރފިޔާ 100.00ކުވެއްޖެނަމަ ކާރޑް އަލުން ހަދާދެވޭނީ ހަލާ
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 . ޓީމު ބެންޗް 15
ޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް މެޗްކުޅޭ ދެޓީމް ބޭނުންވާގޮތަށް ބެންޗްނަގާނީއެވެ. މިގޮުތން ދެީޓމެއްގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއް 15.1

 މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.ޙައްލުކުރާނީ  ދެޓީމްގެ 
 ށް ބެންޗަކު ނުތިބެވޭނެއެވެ.މުބާރާތުގައި މެޗް ކުޅޭ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިޝަުލންފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް އިތުރު ފަރާތަކަ 15.2

  
 . ޖާރޒީ ނަންބަރު 16

  އާ ދެމެދު ހިމެނޭ ނަްނަބރަކަށެވެ. 99އިން  01ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީނަންބަރު ވާންވާނީ  16.1
ވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޖާރޒީގެ ފުރަގަހުގައި މެދަށް، ޝޯރޓްގެ ކަނާތްފަރާތު ތިރީގައި ކުރިމަށްޗަށްވާގޮތަށް ނަްނބަރު ހަރުކުރެ 16.2

ބަރު ޖަާހފައި ރިންގެ ޖާރޒީގައި ނަން ޖެހިފަިއ ުހންނަންވާީނ ކުޅުންތެރޒީގައި ނަންބަރުއަދި ގޯލްކީޕަރު ބޭނުންކުރާ ޖާ 
 ހުންނަފަދައިްނނެވެ.

 ރަކަށެވެ.ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ ނަންބަރުވާންާވނީ އެކުޅުންތެރިއަކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނަންބަ  16.3
  

 ކުޅުންތެރިންގެ ޢަދަދު . ޖާޒީގެ ކުލަ އާއި ބެންޗުގައި ތިބޭ 17
ވެ. މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ޓީމުތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެ ،މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ޖަލްސާގައި ޓީމްތައް ބޭނުންކުރާ ކުލަ 17.1

 އަކަށެވެ.ނުކޮށް ބޭނުންކުރާ ޓީުމތަކުގެ ކުަލ ވާންޖެހޭނީ ކުލަރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓީމުތަކުގެ ކުލަ ނޫން ކުލަ 
 ޓީމުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލައާއި ޖާރޒީގެ ކުލަ ކޮންމެހެން އެއްގޮތް ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 17.2
ގެ ކުރިން ުމބާރާތް  14:00 ފައިވާ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހުގެއެދުވަހެއްގެ މެޗުގައި ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީގެ ކުލަ މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހި 17.3

ދެޓީމު ދޭތެރޭގައި ވާހަކަ   ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ުކލަތަކުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމެޓީއަށް 
 ކޮމިޝަނަރއެވެ.ދައްކައިގެން އެކަން ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ދެން ނިންމާނީ މުބާރާތްކޮމިޓީގެފަރާުތން މެޗް

ނާއި ތަާފތު ާނއި އޮފިޝަލުން ިތބެންވާީނ ދަނޑުމަތީގައި މެޗްކުޅެމުންދާ ކުޅުންތެރިންބެންޗުގައި ތިޭބ ކުޅުންތެރިން 17.4
 އި ބޫޓަށް އަރައިގެންނެވެ.ޔުނީފޯރމެއްގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެންޗްގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންވެސް ތިބެންވާނީ އެއްކުލައަކުން ޖާރޒީލަ
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ނީ އަތުގައި ކެޕްޓަންބޭންޑް  ކެޕްޓަން މަޤާމުގައި ކުޅޭކުޅުންތެރިޔާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ހުންނަންވާ ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް  18.1
 ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑުގެ ގޮތުގައި މަލަމާއި، ޓޭޕާއި ފޮތި ކޮޅުކޮޅު ބޭނުންކުރުމަކީ

 މަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ކެޕްޓަން ބޭންޑެވެ.ބޭންޑުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރާނީ އެކަ
 
 . އިޝްތިހާރު 19

ޅ. އަތޮޅު ހޭނީ "މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ބޭނުންކުރާ ޔުނީފޯރމްގައި އިޝްތިހާރުޖެ 19.1
ރިޔާތެރޭގައި ނުވަތަ އޭއިން ހުއްދަހޯދައިގެންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް މެޗް ހިގަމުންދާ ވަގުތު ޓެކްނިކަލް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"

ލެވޭނެ އެއްޗެއް ބޭރުގައި ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކުން އިޝްތިހާރު ބޯޑެއް ނުަވތަ ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ އިޝްިތހާރަކަށް ބެ
 ޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެޅ. އަތޮ އިން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. ންސިލްގެ އިދާރާ"ޅ. އަތޮޅު ކައުބޭނުންކުރާނަމަ ބޭނުންކުރެވޭނީ "

 ވެ. ރ ) އެއްހާސް ރުފިޔާ ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެ 1000.00އެޓީމެއް ހުއްދަނެތި އިޝްތިހާރު ކޮށްިފނަަމ 
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 . ޓީމްގެ ދިދަ އަދި ލޯގޯ ހުށަހެޅުން 21
 ޑިސެމްބަރ 10ދަ ދި 2ގައި ުބނާ ސައިޒުތަކުެގ  21.2ކޮންމެ ޓިމެއްވެސް ރަމްޒް ކޮށްދޭ ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއަކާއި މާއްދާ  21.1

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.އަށް  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" ގެ ކުރިން " 14:00ދުވަހުގެރޭ  2018
 ޫފްޓ ފުޅާ ދިދައެއް 2ފޫޓް ދިގު އަދި  3)ހ(  21.2

 ފޫޓް ފުޅާ ދިދައެއް 3.333ފޫޓް ދިގު އަދި  5)ށ( 
  

 . ދަނޑަށް ޙާޟިރުވުން 22
 މިނެޓް ކުރިން ކުޅޭ ދެޓީމް ދަނޑަށް ޙާޟިރު ވާންވާނެއެވެ. 30މެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ގަޑީގެ  22.1
ވެ. މެޗްފަށަންވާ ގަޑިއަށް ކުޅުންތެިރން ިތބެންވާނެއެ  11އެދުވަހެއްގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފަިއވާ މެޗް ކުޅެންފަށާއިރު ޓީމެއްގަިއ  22.2

 .ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ 13.2ކުޅުންތެރިން ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލު ކުރެވޭނީ މިޤަވާިޢދުގެ  11
  

 . ގަޑިއަށް މެޗްފެށުން 23
. މިގޮތުން މެޗްފެށުމަށް ދަނޑަށް ނެރެންޖެހޭނެއެވެކޮންމެ މެޗެއްވެސް ގަޑިއަށް ފެށުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޓީމު  23.1

. އަދި ޓީމް ގަޑިއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގަޑިއަށް މެޗް ފެށުމަށްޓަކައި ޓީމް ނެރުމަކީ ެމނޭޖަރާއި ކޯޗުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 ނެރުމަށްޓަކައި ޓީމްގެ މެނޭޖްމަްނޓުންވެސް ބާރު އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

  

 އޭރިޔާތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުން . ޓެކްނިކަލް 24
ލަކަށެވެ. މިގޮތުން މެޗް ހިގަމުންދާ  ވަގުތު ޓެކްިނކަލް އޭރިޔާތެރޭގައި ކޮޅަށް ހުރެވޭނީ އެއްވަގުތެއް ގައި އެންމެ އޮފިޝަ 24.1

ނުމަށްފަހު އެނބުިރ ންވާ އިރުޝާދެއް ދިއިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ދަނޑުގެ ކައިރިއަށްގޮސް ދޭ
މު ބޭނުންކުރާ ޖާޒީ އާއި ބެންޗްކައިރިއަށް އަންނަންވާނެއެެވ. މިގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ހެދުން ހުްނނަންވާނީ ދެޓީ

 ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ އިތަފާތު ކުލައަކުންނެވެ. ޓީމުގެ ޮއފިޝަލުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާތެރޭގަ
ރު މީހުން ޓެކްނިކަލް މަނާކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ީޓމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ޓީމުެގ އޮފިޝަލުން ފިޔަވާ ކަމާުނބެޭހ އިތު

 އޭރިޔާތެރެއަށް ވަނުމަށް ޓީމުން ުހއްދަ ދިނުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ.
 
 . މެޗް ދޫކޮށްލުން 25

މެއް، އެއްޓީމެއް ނުވަތަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ކަމެޗެއް ދޫކޮށްލުމަކީ  25.1
މަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމުތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ގަސްދުގައި ކުރުމެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މެޗެއް ދޫކުރު

 ކަމެކެވެ.
ށްފަުހ، މައްސަލައިގެ މެޗްދޫކޮށްލިކަމަށް މުބާރާތް ކޮމެޓީއަށްފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމައްސަލަ ބެލޭނެއެވެ. މައްސަލަ ބެލުމަ 25.2

،  މެޗް ދޫކޮށްލާ ޓިމާއިބާވަތުން މެޗް ދޫކޮްށލި ޓީމު ުނވަތަ ޓީމްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިްނޓާއި، ގޯލް އުނި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި

މި ޖޫރިމަނާ ވެ. )ަފސްހާސް( ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެ 5,000.00އެކަމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ސާބިތުވާ ޓީމްތައް 
އިން ހިންގާ  ދާރާ"ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިނުދައްކާ ހިނދަކު އެޓީމް ނުވަތަ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ މަސްއޫލުވެ ނެރޭ ޓީމްތައް "

އަށް  އުންސިލްގެ އިދާރާ"ޅ. އަތޮޅު ކަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ޙައްޤު "މުބާރާތްތަކުގައާއި ކުޅިވަރުގެ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

  
 . ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން 26
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ވަގުތު ތަކުގައި ންދާ މި މުބާރާތުގެ އެއްވެސް ޓީމެއްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ނުވަތަ އޮފިޝަލެއްވެސް އެޓިމެއް މެޗްކުޅެމު 26.1
 މުބާރާތް ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މުޅިން މަނާކަމެކެވެ.

ދި މެނޭޖަރު ދުންފަތުގެ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން، މެޗް އޮފިޝަލުްނ އަ 2މުބާރާތްކުރިއަށްދާ ޓެކްނިކަލް ަސރަޙައްދުގައި މެޗް ކުޅޭ  26.2
 3,000.00ނަމަ ންމަނާކަމެކެވެ. ޓެކްނިކަލް އޭރިއަރތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކޮށްފިއިސްތިޢުލާމުކުރުމަކީ މުޅި

މްގެ މެނޭޖަރ މަސްއޫލުވެ މި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ ހިނދަކު އެޓީމް ނުވަތަ ޓީ )ތިންހާސް( ރުފިޔާ އިން އެޓީމް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.
ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމާއި އިން ހިންގާ މުބާރާތްތަކުގައާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތް  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ނެރޭ ޓީމްތައް "

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ނުކުރުމުގެ ޙައްޤު "
ދި މެނޭޖަރެއް ދުންފަތުގެ މެޗް އޮފިޝަލެއް އަ، މުބާރާތްކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދުގައި މުބާރާތުގެ އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއެއް 26.3

 1,500.00ނަމަ އިސްތިޢުލާމުކުރުމަކީ މުޅިންމަނާކަމެކެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުާމލުކޮށްފި
ކައުންސިލްގެ ޅު ޅ. އަތޮމި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ ފަރާތެއް " )ފަނަރަސަތޭކަ( ރުފިޔާ އިން އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އްޤު "ޙަރި ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ އިން ހިންގާ މުބާރާތްތަކުަގއާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެ އިދާރާ"
 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިދާރާ"

  
 . މުބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް އޭރިއަރއާއި މެޗްކުޅެވޭ ސަރަޙައްދު 27

ށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ޓެކްނިކަލްއޭރިއަރއަކީ ބެންޗްވަަށއިގެން އޮފިޝަލުްނ އިރުޝާުދދިނުމަށާއި ކުޅުންތެރިްނ ވޯމްއަޕްކުރުމަ 27.1
 ސަރަޙައްދެވެ. މިސަރަޙައްދު ކެނޑިފައިހުރި ރޮނގުތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

. އަދި ފެންސް ނެތް ފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސުން އެތެރެއެވެގޮތުގައި ބެލެވޭނީ މުބާރަތްކުޅެވޭ ނައިމެޗްކުޅޭ ސަރަޙައްދު  27.2
 ގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ފާހަ ޗެންޗޭނެއް ދަމައިގެްނ މުބާރާތް ކުޅެވޭ ސަރަޙައްދު ނަމަހާަލތެއްގައިއެފަދަ ނުވަތަ ހިސާބުތަކުގައި 

  
 . ރެފްރީ، އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީން 28

އެފް.އޭ.އެމް ޑައަޅާއިން ކަނ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީކަން ކުރާނީ "މުބާރާތުގައި ރެފްރީކަމާއި  28.1
ދު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ތަކާއިމެރެފްރީްނނެެވ. މުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގައި ރެފްރީކަން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތްއިން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

 މައްސަލައެއް ނުޖެއްސޭނެއެވެ.
  
 . މެޗްކޮމިޝަނަރ 29

 ހަމަޖައްސާނެއެވެ.  މެޗްކޮމިޝަނަރއެއް "ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" އިންމެޗް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މެޗަކަށްވެސް  29.1
  
 . މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 30

މެދު ނުވަތަ މުބާރާތުގެ  އިންތިޒާމްތަކާއި މެދު ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ރެފްރީން ނުވަތަ މެޗް ކޮމިޝަނަރގެ ނިންމުމަކާއިމުބާރާތުގެ  30.1
މައެކަމެއް ލިއުމަކުން މައްސަލައެއް އޮތްނަމުބާރާތްކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކާއި ެމދު ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ޓެކްނިަކްލ ކަމަކާއި މެދު 

 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ށް "މުބާރާތްކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮ
ނޭޖަރ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މެގަޑިއިރަށްވުރެ ލަްސނޫން ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަުކން  5މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ޙާދިސާ ހިނގާތާ  30.2

 .މިވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްެވސް މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ
 )ސަުއވީސް( ގަޑިއިރުތެރޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޖަވާބެއްދެވޭނެއެވެ. 24މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ  30.3
  
 . މުބާރާތުގައި ހޮވާވަނަތަކާއި އިނާމް 31
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ޑަލް އަދި ސަރޓިފިކެޓް މެފައިސާގެ އިނާމް،  ،އިން ހުށަހަޅާ ވާދައިގެ ތަށި ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް " 31.1
 ދެވޭނެއެވެ. 

 ފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.އިން ހުށަހަޅާ ފައިސާގެ އިނާމް، މެޑަލް އަދި ސަރޓި ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""އަޕް ޓީމަށް -ރަނަ 31.2
 .އަދި ސަރޓިފިކެޓް ދެވޭނެއެވެއިން ހުށަހަޅާ ޓްރޮފީ  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""ފެއަރޕްލޭ ޓީމަށް  31.3
  ދެވޭނެއެވެ.އިން ހުށަހަޅާ ރަންބޫޓު އަދި ސަރޓިފިކެޓް ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ ޓޮޕް ސްކޯރާއަށް  31.4
 ކެޓް ރޓިފިސަފީ އަދި އިން ހުށަހަޅާ ޓްރޮ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ސްޓްރައިކަރ އަށް  31.5

 ދެވޭނެއެވެ.
 ސަރޓިފިކެޓް ށަހަޅާ ޓްރޮފީ އަދިއިން ހު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު މިޑްފިްލޑަރ އަށް  31.6

 ދެވޭނެއެވެ.
 ރޓިފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.ސައިން ހުށަހަޅާ ޓްރޮފީ އަދި  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރ އަށް  31.7
 ރޓިފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.ސައިން ހުށަހަޅާ ޓްރޮފީ އަދި  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރ އަށް  31.8
 ޅާ ޓްރޮފީ އަދި ހުށަހައިން  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ ހުރިހާގޮތަކުން އެންެމ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް  31.9

 ސަރޓިފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.
 ރޓިފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.ސައިން ހުށަހަޅާ ޓްރޮފީ އަދި  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް  31.10
ދި ސަރޓިފިކެޓް އައިން ހުށަހަޅާ ޓްރޮފީ  ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާއަށް  31.11

 ދެވޭނެއެވެ.
 ނެއެވެ.އިން ހުށަހަޅާ ސަރޓިފިކެޓް ދެވޭ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަްށ  31.12

  
 މުބާރާތުގެ ގުރުލުން، މުބާރާތް ފަށާ ރަސްމިއްޔާތު އަދި ނިންމާ ރަސްމިއްޔާތު  .32

ތުދެވޭ ފަރާތްތައް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވަ 32.1
 ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. ޓީމްތައް ރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުކުރުމުކީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޅުންތެރިން ކު 11ގައި ބައިވެރިވެފަިއވާ ހުރިހާ ޓީމްތަކުން މަދުެވގެން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުބަރާތު 32.2
 އެއްކުލައިގެ ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ އެޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިން ވަކިވާނޭހެން

  ގެ ޒިންމާއެކެވެ.ޖާރޒީލައިގެންނެވެ. ޓީމްތައް ރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުކުރުމުކީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރު
ކުޅުންތެިރން  11މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިްއޔާތަށް މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވެަފއިވާ ހުރިހާ ޓީމްތަކުން މަދުެވގެން  32.3

 އެއްކުލައިގެ ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ އެޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިން ވަކިވާނޭހެން
 ޖާރޒީލައިގެންނެވެ. ޓީމްތައް ރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުކުރުމުކީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ސް ( ރުފިޔާއިން ) އެއްހާ 1000.00ކުޅުން ތެރިން ޙާޟިރުނުކުރާ ޓީމެއް  11ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް  މުބާރާތް ފެށުމާއި 32.4
 .ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

  
 ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޔުނީފޯމް . އިނާމް 33

 ނުވަތަ ޓެނިސްފައިވާނަްށ އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކުޅުންތެރިން ޙާޟިރުވާއިރު ތިބެންޖެހޭނީ ޓީމްތަކުގެ ޖާރޒީގައި ބޫޓަށް 33.1
 އަރައިގެންނެވެ. އޮފިޝަލުންވެްސ ތިބެންޖެހޭނީ އެކަށީެގންވާހެދުމެްއގައެވެ.

  
 ހިންގުން . މުބާރާތް 34

ނުވަތަ ޅ. އަތޮޅު  އިންޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" މުބާރާތް ހިންގާނީ އެފް. އޭ. އެމްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން " 34.1
 ނެވެ.ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން
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 . މުބާރާތް ކޮމިޓީ 35

ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޅ. އަނުހިމެނޭ މުބާރާތުގެ ޓީމެއްގައި ނުހިމެނޭ "މުބާރާތްކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ޑިސްޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގައި  35.1
ކުރިން މުބާރާތުގައި  މުބާރާތްކޮމިޓީގެ މެްމބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ުމބާރާތްފެުށމުގެ ޑައަޅާ މެމްބަރުންނެވެ.އިން ކަނ އިދާރާ"

 ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ފޮނުޭވނެއެެވ.
  
 . ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ 36

ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޅ. އަބާރާތުގެ ޓީމެއްގައި ނުހިމެނޭ "ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ މުބާރާތްކޮމިޓީގައި ނުހިެމނޭ މު 36.1
ށުމުގެ ކުރިން މުބާރާތުގަިއ އިން ކަނަޑައަޅާ މެމްބަރުންނެވެ. ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާުތ މުބާރާތްފެ  އިދާރާ"

 ކަށް ފޮނުޭވނެއެެވ.ބައިވެރިވި ޓީމްތަ
  
 . މުބާރާތް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 37

 އިން ނެވެ. ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"މުބާރާތް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަޚރަދުތައް ކުރާނީ، " 37.1
  
 ނަރީ މައްސަލަތަކާއި އެމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް . ޑިސިޕްލި 38

ތުގެ މެޗެއްގައި ޑު  ދައްކައިފިނަމަ، ނުަވތަ މުބާރާރފަހަަރށް ރީނދޫކާ 2މުބާރާތްފެށިގެން ުމބާރާތުގެ ކުުޅންތެރިއަކަށް  38.1
. އަދި މައްސަލަ ބެލުމަށްަފހު ޑު ދައްކައިފިނަމަ އެކުޅުންތެރިއަކަށް ޖެހިެގން އަންނަމެޗެއް ނުކުޅެވޭނެއެވެރކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތްކާ

އި ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ދެން އެކުޅުްނތެރިއަކު މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި ނުވަތަ މުޅިމުބާރާތުގަކުށުގެ ބާވަތުން 
 ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަ އެޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުންތެރިންނަށްވުރެ ިގނަ ކުުޅންތެރިންނަްށ ރީނދޫކާޑު ދައްކަިއފިނަ 7އެއް މެޗެއްގައި އެއްޓީމެއްގެ  38.2
އްކާ ހިނދަކު އެޓީމް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. މި ޖޫރިމަނާ ނުދަ (ދެހާސް) 2,000.00ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައި 

ތްތަކުގައާއި ކުޅިވަރުގެ އިން ހިންގާ ުމބާރާ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"ނުވަތަ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ މަސްއޫުލވެ ނެރޭ ޓީމްތައް "
 ވެއެވެ.އަށް ލިބިގެންކައުންސިލްގެ އިދާރާ" ޅ. އަތޮޅު ގެ ޙައްޤު "ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމާއި ނުކުރުމު

ޝަލުން ރިޕޯރޓް އޮފިޝަލެއްގެ ޢަމަލުތައްހުރި ގޮުތން ބެންޗުން ފޮނުވާނުލާ ނަމަެވސް، އެއޮފިޝަލެއްގެ މައްސަލަ މެޗްއޮފި 38.3
ށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ނަސޭހަތް ދިނުން، ޫޖރިމަނާކުރުން، އަދި ބެންޗަށް ނާދެވޭގޮތަ

 އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މަކީ އެޓީމެއްގެ ޑުގެރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުރނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ދައްކާ ކާ 28.1މިމާއްދާގެ  38.4

ތެރިން މެޗުގައި އަންަނ މެޗު ނުވަތަ މެޗްތައް ނުކުޅެވޭ ކުޅުންޑުހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ޖެހިގެން ރމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ކާ
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނުކުޅުވުމަކީ ޓީމުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ސާފުކުރަންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ "

 އިން ލިބޭނެއެވެ. އިދާރާ"
 

  
 ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަން . 39

މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާީނ އެ މައްސަލަ އަކާބެހޭ ކޮމެޓީއަކާ 39.1
 އިން ނެވެ. ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ""

 


