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 SECRETARIAT OF FAADHIPPOLHU ATOLL ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

COUNCIL, 

 ,LH. Naifaru ޅ.  ނައިފަރު،

 Rep of Maldives .ދިވެހިރާއްޖެ

އިންފޮމޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް އާރ އެންޑް   Administration HR and Information  

  
 ޤަާވޢިދު ގެ  9102ފާދިއްޕޮޅު ވޮލީލީގު 

 ތަޢާރަފު 0
މުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށް  " ވޮލީބޯޅަ 9102"ފާދިއްޕޮޅު ވޮލީލީގު ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމިއީ، 

 ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަާވއިދެވެ. 

 ގޮތް  ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ  މެޗުތައް  މުބާރާތުގެ  9

މުބާރާތެކެވެ. ބާއްވާ ޅ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މެ އަހަރަކު އެއްފަހުރުރާތަކީ ކޮންބާހ. މިމު  
ހަމަޖެހިފައިވަީނ އެފް އައި ވި ބީ އިން ޢަމަުލކުރުމަށްނެރެ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ޮވލީބޯަޅ ށ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭއިރު ޢަމަލުކުރުމަށް 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުމުގެ މަތީންނެވެ.  ޤަވާޢިދާއި
ނޑައަޅާ ތާވަލާއިއެއްގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނ. މިމުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނީ  މެޗުތަްއ ފަރާތުން ކަ

ޓީމް  )ތިނެއް( 3ކުރިޔަށްގެންދާނެ  ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާަފއެވެ. މުބާރާތުގައި 
 3އެވެ.  )ދޭއް( ބުރުކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމެއް ފައިނަލްގައި ކުޅޭނީ 9ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި 

)އެކެއް( ބުރުކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮިއންޓް  0)ހައެއް( ޓީމަްށވުރެ މަދުން ބައިެވރިވެއްޖެނަމަ ލީގު އުޞޫލުން  6)ތިނެއް( ޓީމަށްވުރެ އިތުރަށް 
ތަކަކަްށ )ހައެއް( ޓީމަްށވުރެ ގިނައިން ބައިވެރިވެއްޖެަނމަ، މުބާރާތް ކުޅޭނީ ގްރޫޕް  6 ހޯދާ ދެޓީމެއް ފައިނަލް ގައި ކުޅޭނީއެވެ.

ނޑައަޅާ އުޞޫަލކާއިއެއްގޮތަށް މެޗުތައް ރޭވުމަށްަފހު  ރޭވުނު ގޮތުގެ ތާވަލް ުމބާ ރާތުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ. މިޮގތުން މުބާާރތް ބޭއްވުމަށް ކަ
 ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް މުބާރާތުގެ ޤުރުޢަތުލުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ެދވޭނެއެވެ.

 ނުގެންދެވޭނެއެވެ. ކުރިޔަކަށްވެފައިވާނަމަ އެއަހަރުގެ މުބާރާތް މުަބއިވެރިޓީރެ މަދުން ޓީމަށްވު 3ރ. 

 ޓީމް  3

)ފަހެއް( އޮފިޝަުލން ނެވެ.  5)ބާރަ( ކުޅުންތެިރންނާއި  09މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރިވާ ޓީމުަތކުގެ ޓީމްލިސްޓުގައި  ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ ހ. 
އެސިސްެޓންޓް ކޯޗް، މެޑިކަލް އަދި އޮިފޝަލެކެވެ. މެނޭޖަރާއި، މެޑިކަލް ފިޔަވައި ، އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭީނ ، މެނޭޖަރާއި، ކޯޗު

އޮފިޝަުލން ަހމަނުވާ  3ކުޅުންތެރިންނާއިއެުކ މަދުވެގެން  01  ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިދާނެއެވެ.އެހެނިހެން މަޤާްމތަކަށް ކުޅުންެތރިން
 އެވެ.ޓީމަކަށް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ

  ހުށަހެށުން  ޓީމްލިސްޓް  ބައިވެރިވުމާއި، މުބާރާތުގައި  4

ޅ. ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި،  ކައުންސިލްތަކަށާއި، ޅ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުމިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ހ. 
 އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި ހުރި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށެވެ.  އި ޤާއިމްވެފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއިއަތޮޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަށ.  ންާވނެއެވެ. ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ހުށަހަޅަމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަަކއި އެކަމަށްޓަކައި ކަ
 ( ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ.ހާސް) ތިން 3111.11މިފޯމާއިއެކު މުބާރާތުގެ ރެޖިސްޓަރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 



 

ނޑައެޅިފަނ ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް އެޓީމެއްގެ ޓީމްލިސްޓް  އެކަމަށް ކަ އިވާ . މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަހު ކަ
ހެޅުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމައަށް ފޯމްގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއިއެކު ހުށަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ކުޅުންތެރިން  ހިމެނޭނެ  ޓީމްލިސްޓުގައި  5

ީރ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުގެ ޓީމްލިސްޓުގައި އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ނުހިމެނޭ ރަށުން ބޭރު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަހ. 
ރަށު ކުޅުންތެރިންނަށެވެ.  9 ދެވޭނީ މީގެތެރެއިން އަދި އެއްފަަހރާ ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުކުޅުންތެރިންނެވެ.  ތިނެއް() 3ގެން ކުރެވޭނީ ގިނަވެ

 ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭީނ އެރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ. 
 އަންަނނިވި ެކޓަގަރީ ތަކުން ކޮންެމ ކެޓަގަީރއަކުންށ. އެރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނުހިމެނޭ ަރށުންބޭރު ކުޅުްނެތރިންގެ ގޮތުގައި 

 ބައިވެރިކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޢަދަދު ތަކުން ) މި މާއްދާގެ ހ. އާ ޚިލާފް ނުވާނޭ ހެން ( ނެވެ.
 ޅުންތެރިއެއްކު 3    ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއް  -0
 ކުޅުންތެރިއެއް 0  ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއް  ޓީމްގައިވަނަ އަހަރު ޤައުމީ  9102 -9
 ކުޅުންތެރިއެއް 0     ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތެއް  -3
 ކުޅުންތެރިއެއް 3   ޅ. އަތޮޅު ފިޔަވައި އެހެން އަތޮޅެއްގެ ރައްވެއްސެއް  -4

 
މެއް ބައިވެރިވާނަމަ އެރިސޯޓެއްގެ ނުވަތަ ސިނާއީ ނުވަތަ ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށެއްގެ ޓީ. މިމުބާރާތުގައި ރިސޯޓެއްގެ ޓީމެއް ނ

( )ތިނެއް 3ވަޒީފާގައި އުޅޭތާ މަދުވެގެން  މަސައްކަތް ކުރާ ރަށެއްގެ ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެތަނެއްގައި
އަދި މިޓީމްތަުކގެ ޓީމް ލިސްޓްގައިވެސް މިމާއްދާގެ ށ ގައި ބަޔާންކުރާ ކެޓަގަރީތަކުން  .މަސްދުވަސްވެފައިވާ އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ
 ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. 9 ދެވޭނީ މީގެތެރެއިން އަދި އެއްފަހަރާ ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގެ ފުރުަޞތު ދެވޭނެއެވެ. 

 

އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމުގެ ލިސްޓުގައި އެއްކުޅުންތެރިއެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާނަަމ، އެކުޅުންެތރިޔާ . ޓީމް ލިސްޓު ހުށަހަޅާއިރު ދެޓީމުގެ ނުވަތަ ރ
ރުޞަތެްއ ކުޅެން ބޭނުންވާ ޓީމަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި އަނެއްޓީމަށް ނުވަތަ ޓީމްތަަކށް އިތުރު ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނުމުގެ ފު

 ނުދެވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅާއިރު ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހިެމުނމަށް ދީފައިވާ  އަދަދަށް ހިމަނާފައިނެތަސް  މުބާރާތުގެ ގުރުޢަތުލުމަށްފަުހ . ޓީމްލިސްޓު ބ

 ޓީމްލިސްޓަށް އެއްވެސް  ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ވާ ކުޅުންތެރިންނާއި، ގާނޫީނ ގޮުތްނ . ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެއްވެސް ސަބަބަކާއިއެކު ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިޅ

 އެއްވެސް ބަންދެއްގައި ހުރި އެއްވެސް ފަރާތެއް ޓީމްލިސްޓުގައި ހިމެނިގެން މުބާރާތް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތެއްނުދެވޭނެއެވެ.
ހިމަނާފައިވާކަްނ  .  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ޓީމްލިސްޓުގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ ގިނަ ކުޅުންތެރިންކ

މުގެ  ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެކުޅުންތެރިްނ ޓީމުންއުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އުނިކުރެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ބަދަލުަގއި  އެހެން ކުޅުންތެރިން ހިމެނު
ެގ  1- 95ޅެފައިވާ މެޗުތައް  ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  މުާބރާތް ފެށުމަށްފަހު އެފަދަކަމެއް ިހންގާފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއްކު

 ސީދާ ތިންސެޓުން އެޓީމަކަށް ގެްއލޭނެއެވެ. 
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 ހ. ލިބެރޯ ކުޅުްނތެރިން ޓީމުަގއި ހިމަނަން ބޭނުންާވނަމަ، ކުުޅންތެރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއިރު ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާ ފާހަގަކޮްށ ވަކިން
ސްޓަރީ ކުރާ ކުޅުންެތރިންނަކީ މުޅި މުބާރާތުގެވެސް އެޓީމެއްގެ ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ރަޖި

 ކުޅުންތެރިންނެވެ. ލިބެރޯ ކުޅުންެތރިން ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ޓީމަކަށް މުބާރާތުގައި ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ޅެވޭވަރު ވެއްޖެނަމަ، މުބާާރތް ކޮމެޓީގެ ހުއްަދއާއިއެކު ޓީމްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެހެްނ ށ.  ިލބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާއަށް އަނިޔާވެގެން ނުކު

ޔާވި ކުޅުންތެރިއަކު ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އަނި
ޗުތަކުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމް ލިސްޓަްށ ކުޅުންތެރިޔާއަށް މުބާރާތުގެ ބާކީ އޮންނަ މެ

 އިތުރެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 ކަށެވެ.ނ. ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޖާޒީ ާއއި ސޯޓް ވާންވާނީ ޓީމުގެ ެއހެން ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީއާއި މުޅިންތަާފތު ކުލައެއްގެ ޖާޒީއަކާއި ސޯޓަ
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އިރުގަޔާއި، ބެންޗުގައި ތިބޭއިރު ިތބެންވާނީ އިސްޓާކީނާއެކު އެކަީށގެންާވ  ވާ ީޓމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭހ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރި
ްއކުލައިގެ ސްޕޯރޓްސް ބޫޓަށް އަރައިގެންނެވެ. އޮފިޝަލުން ިތބެންާވީނ ސްޕޯރޓްސް ބޫޓުގައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ތަފާތު އެ

 ހެދުމެއްގައެވެ.
ށ. ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިޝަލުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޓީމުކުޅޭ ވަގުތުގައި ބެންޗު ސަރަހައްދުގައި 

 ހަރަކާތްތެރިއެއްނުވެވޭނެއެވެ.
ގޭނޭހެްނ އި ފުރަގަހުގައި ފަސޭހައިން އެނކުރިމަތީގަޔާ އާއި ދެމެދު ގައެވެ. ޖާޒީގެ  01ން  0ނ. ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު ހުންނަންވާނީ 

އެވެ. ދެޭވނެނަމްބަރު ޖަހައިފައި ހުްނނަންވާެނއެވެ. ޖާޒީގެ ކުރިމަތީގަޔާއި ފަހަތުގައި ނަމްބަރު ނެތް ޖާޒީ މެޗުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއްނު
ނޑައަޅާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޖާޒީގެ ކު ރިމަތީނަމްބަރުގެ ތިރީގައި ދަާމލެވިފައިވާ ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެިވފަިއ އަދި ޓީމުގެ ކެޕްޓަންގެ ގޮތުގައި ކަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ޅެ ރ. މެޗު ހިންގަމުންދާ ވަގުތު ޓީމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނެ ފަރާތަކީ ކޯޓުމަތީގައިނަމަ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނެވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި ކު

 ހެނިހެން ބައްދަލުވުްނތަުކގައި ޓީމުގެ މެނޭޖަރެވެ.ސަރަހައްދުގައިނަމަ ޓީމުގެ ކޯޗެވެ. އަދި އެ
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ނޑައަޅާ ރަށެއްގައެވެ. ހ. މިމުބާރާތުގެ ހުރިހާ ކޮންމެ މެޗެއް ފެށުމަްށ  މެޗެއްވެސް ކުރިޔަށްގެންދާނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ
ނޑައެޅި ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ   ދެޓީމް ކޯޓަށް ޚާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  މިނެޓް ކުރިން އެމެޗެއްގައި ކުޅޭ 91ތާވަލްގައި ކަ

 ކަންކުރާނެގޮތް  އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ  ގޮތާއި  ދެވޭ  ޕޮއިންޓް  2

)ތިނެއް( ޕޮއިންެޓވެ.  ނަމަވެސް މެޗުގައި ފަސް ސެޓް ކުޅެގެން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ިލބޭީނ  3ހ. މުބާރާތުގެ މެޗަކުްނ މޮޅުވެއްޖެނަމަ ލިޭބނީ 
 )އެކެއް( ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ. 0އް( ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ބަލިާވ ޓީމަކަށް )ދޭ 9

ނޑައަޅާނީ އެއްވަރުވި  ށ. މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދެޓީެމއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމް ޮޕއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެަނމަ މޮޅުވާޓީމެއް ކަ
 ކުގެ ނަތީޖާއަށްބަލައިގެންނެވެ.ދެޓިމް ނުވަތަ ޓީމްތަކުގެ މެދުގަިއ ކުޅެފައިވާ މެޗުތަ

 ށެެވ.ނ. ނަތީޖާއަށް ަބލާއިރު ފުރަތަމަ ބަލާނީ އެއްވަރުވި ދެޓީމުގެ މެޗުގެ ނަތީޖާއަށެވެ. މެޗުން މޮޅުވެފައިވާ ޓީމަށް ކުރިއެރުންލިބޭގޮތަ
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ތުން ވަކިނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ކުޅެން އިންކާރު ކުރާނަމަ ބެލެވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ ހ. މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަށްފަުހ އެއްވެސް ޓީމަކަށް މުބާރާ
 ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގެ ސީދާ  1-95ށ. ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް ނުކުޅެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ އެޓީމެއް އެމެޗަކުން ދެރަވީކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅުޓީމަށް 
 ( ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.)ތިނެއް  3)ތިނެއް( ސެޓާއެކު  3
. މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިާވ ގަޑިއަށް ޓީމު ޙާޟިރު ނުވެްއޖެނަމަ ނުވަތަ މެޗު ފުިރހަމަ ނުކޮށް ފައިބައިިފނަމަ އެމެޗަކުްނ އެޓީމް ނ

ނޑައަޅައި މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ައމަލުކުރެވޭނެއެވެ.  ބަލިވީކަމަށް ކަ

 ފިޔަވަޅު  އަޅާނެ  އަމަލުތަކަށް  ނޭދެވޭ  ހިންގާ  އޮފިޝަލުން  އި ކުޅުންތެރިންނާ   މެޗެއްގައި  00

 ހ. މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން  ކުިޅވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ނޭދެވޭ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެއަމަލެއް ހިންގި 
 ރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަާކއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާ

ށ. މުބާރާތުގެ ކަމަކާއިމެދު ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އެއްވެސް ޓީމަކުން ނުވަތަ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއެއް ނުވަތަ އޮފިޝަލަުކވިޔަސް 
ނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަީރ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އެޓީމެއް މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށްހުރި މެޗުތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއްކަ

ެއޓީމެއް ކޮމެޓީންނެވެ. މިގޮތުން ޮކށްފައިާވ އަމަލުގެ ބާވަތުން ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ނިންމާ ިނންމުމުގެ ަމއްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށް މުބާރާތުން 
 ޑިސްކޮލިފައިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މުބާރާތް ކޮމެޓީއަށްިލބިގެންވެއެވެ.



 

ިއ ނ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ުކޅުމުން ބޭރުގައިވިޔަސް މެޗު ހިނގަމުންދާވަގުތު މެޗު އޮފިޝަލުްނނާއި އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ
ޓީގެ މެއޮފިޝަލުންނާއި ދިމާކޮށް ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކާއި ބަސްތައް ޭބނުންކުރާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުްނނާިއމެދު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮ

 ލަފާގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 ގެނައުން  ބަދަލު  ވަގުތައް  ނުވަތަ  ތާރީޚަށް  ކުޅޭ  މެޗު  09

ނޑައެޅިފައިވާ  މެޗެއް ކުޅޭ ތާޜީހު ނުވަތަ ވަގުތައް ބަދަލެއްގެންަނން ޖެހިއްޖެ ހާލަެތއްގަ އި ހ. މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ތާވަްލގައި  ކަ
ޓީމްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށްގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަަބބުން މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ތަރުީތބު ކުެރވިފައިާވ އެބަދަލެއް މުބާރާތް ހިންގާ ކޮމެީޓން 

 ގޮތަށް އިސްފަސް ތަރުތީބަށް ބަަދލެއް ނާންނާނެއެވެ.

 އޮފިޝަލުން  މެޗު  ރެފްރީންނާއި  03

ނޑައަޅާނީ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުންނެވެ.ހ. މިމުބާރާތުގެ މެޗުތަކުގައި ރެފްރީންނާއި މެޗު އޮފިޝަލްކަން ކުރާނެ ފަރާތް  ތައް ކަ

 ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ  04

މުމާއިއެުކ ހ. މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މައްސަލައެއްޖެހިއްޖެނަމަ ޓީމް ކެޕްޓަން އެވަގުތު ރެފްރީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މެޗު ނި
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  9ގައި ލިޔަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެމައްސަލަ  މެޗު ނިމޭތާ އެޓީމެއްގެ ކެޕްޓަން އެމައްސަލައެއް ސްކޯރ ޝީޓު

ސިޓީއަކުން މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މެޗެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް 
 ތް ސާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.އެމައްސަލައް ހިނގައިދިޔަގޮ ،ސްކޯރޝީޓުގައި ލިޔެފައިނުވާނަމަ

މަށް ށ. މެޗެއް ހިނގަމުްނ ދަނިކޮްށ ނުވަތަ މެޗެއްގައި ހިނާގ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ޓީމެއްގެ ހައްގަަކށް ުއނިކަމެއް އަތުވެދާނެކަމެއް ިހނާގކަ
 9އެވެ. މިޮގތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އެމެޗެއް ނިޭމތާ ފާހަގަކުރޭވޭނަމަ އެކަމެއް ލިޔުމަކުން މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެ

 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަށަންވާެނއެވެ.އޭގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައެއްނުގަނެޭވނެއެވެ.

 ކޮމެޓީ  މުބާރާތް  05

މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކުްނނެވެ.  5ވައިލާ ފަރާތުން އެކުލަ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެހ. މިމުބާރާތުގެ ހުރިހާކަމެއް ރާވާ ހިންގާނީ 
ތެރެއިްނ  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެމްބަރުންނާއި،  3 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމިކޮމެޓީގައި ހިމެނޭނީ  

 މުވައްޒަފުންނެވެ.  9އައްޔަން ކުރާ ކައުންސިލުން 

 ކޮމެޓީ  ޑިސިޕްލިނަރީ  06

ލެވޭެނއެވެ. ހ. މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުން ުހށަަހޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެކަށަ އަޅާ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައި
ފާދިއްޕޮޅު ންވަނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަކީ އެމައްސަލައަކާއި މެދު ނިންމޭ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ. ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެ

މުބާރާތް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވާ ކޮންޓްެރކްޓަރ މުވައްޒަފަކާއި،  0ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި  9 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ނޑައަޅާ  ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ.ރެފްރީންގެ ތެރެއިން އިސްރެފްރީއަކާއި، މުބާރާތުގައި ބައިވައިރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުން ފަރާތާއި،  0ކަ  ކަ

 

 ވަނަތައް  ހޮވާ  މުބާރާތުގައި  07

 ް(ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމް -/25,000، )ޓްރޮފީ، މެޑަލް     ޗެމްޕިއަންޓީމ 
 ް(ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމް -/10000، )ޓްރޮފީ، މެޑަލް     ރަނަރަޕްޓީމ 
 ްޓްރޮފީ(     ފެއަރޕްލޭޓީމ( 
  ާޓްރޮފީ(   މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔ( 



 

 ްޓްރޮފީ(    މުބާރާތުގެ ޑްރީމް ޓީމ( 
   ުޓްރޮފީ(    މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅުކޯޗ(  
 ާޓްރޮފީ(  މުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔ( 

 ދިމާވުން  ކަމެއް  ނުހިމެނޭ  ގަވާއިދުގައި  01

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ވޮލީބޯޅައިގެ މައި އިދާރާގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް އެފަަދކަމެއް ހ. މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަެމއް 
 ދިމާވެގެން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަްށބަލައި މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުގެ ަމތީްނ މުބާރާތް ކޮމެޓީންނެވެ.

 

 
 

 


