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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
   ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

 
 
 

 އެވެ. "2022-ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް "މި މުބަރާތުގެ ަނމަކީ  )ހ( 1. ގެ ނަންމުބާރާތުތަޢާރަފާއި 
ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ތިލައުތުރު ކިޔާނީ "މި ޤަވާޢިދަށް  )ށ(  

 " އެވެ.2022
  ކައުްނސިލް ގުޅިގެން ބާއްވާ ހއ.އުތީމު ،މިއީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ )ނ(  

 ޤަވާޢިދެވެ.ގެ  "2022-ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް "
 )ހ( 2. ތައް މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު

 
މުވައްސަސާތަކުގައި ޚިދުމަތް ދެއްވާ  އަތޮޅުގެހއ. މި މުބާރާތަކީ، 

މެުދގައި  މުވައްަސސާތަކުގެމުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، 
އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ގުުޅްނ 

މަގްސަުދގައި ބަދަހިކުރުމާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ 
 ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

 )ށ(  
 

ހއ. އަތޮޅުގައި ހުނަރުވެރި ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމާއި، 
 ފުޓްސަލް ކުރިއެރުވުން.

 )ނ(  
 

ކުގެ ފުޓްސަލްެގ ހުނަރުތައް ދައްކާލުަމށާއި ހއ އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަ
އެކަމުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 އިންތިޒާމްކުރުމާއި، މުބާރާތް

 ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން
 )ހ( .3

 
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ،ހއއުތީމު ކައުްނސިލް ގުޅިގެްނ ާބއްވާ 

 ފުޓްސަލް މުބާރާތެކެވެ.
   

 )ށ(
 

މި މުބާރާތުގެ އިންތިާޒްމ ކޮމިީޓ އެކުލަވާލާީނ ކައުންސިލަރުންާނއި، 
 ތަށެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންިހމެނޭގޮ

 )ނ(  
 

ޖަޖު ކޮމިޓީ ައދި ، މި މުބާރާތުގެ މެޗު ކޮމިޝަނާރ، ރެފްރީޒް ކޮމިޓީ
ޑިސިޕްލިނަރީ ޮކމިޓީ ަހމަޖައްާސނީ އިންތިާޒްމ ކޮމިޓީެގ މަޝްަވރާގެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިުލނެވެ.މަތިން ހއ. 



ޓީމްތައް ބައިވެރި ބާރާތުގައި މު
 ކުރުން

ނިސްބަތްވާ  އެރަށަކަށް ،މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ )ހ( .4
ތަކުން އެކުލަވާލެވޭ ޓީމުތަކުގެތެރެއިން މުބާރާުތގައި މުވައްސަސާ

ބައިވެރިވުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަުވމުެގ 
ކުރިން، މުބާރާތުގައި ަރޖިސްޓްރީ ކުރާ ޯފމާއި، ުކޅުންތެރިންނާިއ 

މަށްފަހު އެރަެށއްގެ ރުއޮފިޝަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފޯމް ފުރިހަމަކު
ރަށުކައުންސިލުން ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު ރަށުކައުންސިލްގެ ތައްގަނުޑ 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންިސލަށް  ޖަހައި ވެރިއެއްގެ ސޮއި ކުުރމަށްފަހު،
 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މުބަރާތުގެ އެއްވެްސ ކުޅުންތެރިއަކަށް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮުތގައި      )ށ(  
 ހަރަކާތްތެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

ޓީމްތައް  މުބާރާތުގައި 
 ބައިވެރިކުރެވޭނެ ޢަދަދު 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް،  4މި ޤަވާޢިދުގެ  )ހ( .5
ކުޅުންތެރިންނާއި މެޭނޖަރާއި އޮފިޝަލުން ތަކުރާރު ނުވާޭނ ޮގތުގެ 

 މަތީން އެއް ޓީުމ ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ. 
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮްނމެ ރަށަކުްނ މުއައްަސާސ  )ށ(  

ތަމްސީލުކުރާ އެއްޓީމެވެ. )އެރަށެއްގެ ހިމެޭނ ހުރިާހ މުއައްަސާސ 
 އެއްކޮލައިގެންވެސް ޓީމު ނެރެވިދާނެއެވެ.(

އެއް ޓީމަށްވުރެ ގިަނ ޓީމުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަްށ  )ނ(  
ތަމްޘީލް ކުރާނެ ޓީމެއް ަކނޑައަޅާީނ ެއ ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެރަށެއް 

 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ 

މެނޭޖަރާއި، އޮފިޝަލުން އަދި 
 ކުޅުންތެރިން

6. 
 

 )ހ(
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެްސ 
 ނުވަަތ މުއަްއސަސާައކަށް އެރަށެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކުންފުޏަކަށް
 ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 (ށ)  
 

 01މި މުބާރަތުގައި ކުޅެވޭނީ މުބާރާތް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ 
މަސްދުވަސްކުރިން އެުކންފުނެއްގެ ނުވަަތ އެމުއައްަސސާއެްއގައި 

 ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 
ޓީމުތަކުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 

މެނޭޖަރާއި، އޮފިޝަލުންނާއި 
 ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު

މެޭނޖަރަކާއި،  1މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް  )ހ( .7
 އޮފިޝަލުން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 3

 )ށ(  
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންެމ ޓީމެއްގައިވެސް ުކޅުންތެރިންެގ 
ކުޅުންތެރިންނެވެ. ައދި  12ވެގެްނ ހިެމނޭނީ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ
 ުކޅުންތެރިންނެވެ. 10މަދުވެގެން ހިމެނޭީނ 

 )ނ(  
 

ޓީމްތަކުން ޓީމުެގ ކުޅުންތެރިންނާިއ އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާުތ ހިެމޭނ 
ޓީމް ލިސްޓް ކައުންިސލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، އެ ިލސްޓަށް އެއްވެްސ 

 އުނި އިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. 



މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ 
މެނޭޖަރާއި، އޮފިޝަލުންނާއި 
 ކުޅުންތެރިންގެ ޝަރުޠުތައް

8. 
 

 )ހ(
 

ވެފައިވާ ދިވެިހ  18މްގެ މެނޭޖަރާއި އޮފިޝަލުންނަކީ ޢުމުރުން ޓީ
 ރައްޔިތުން ކަމުގައިވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން އޮތްކަމުގައިީވ ަނމަވެްސ މުއައްަސާސ  )ށ(  
 ގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ބިދޭސީން އިސްތިްސނާވާނެއެވެ.ތަކު

 (ނ)  
 

ޓީމްގެ މެޭނޖަރާއި އޮފިޝަލުން އަދި ކުޅުންތެރިން އެއްެވްސ 
ޙައިސިއްޔަތަކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެެހން ީޓމެއްގެ އެއްެވްސ 

 ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިނުވުން.
ކުޅުންތެރިއަކަށް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ އެއްވެސް  )ރ(  

 ހަރަކާތްތެރިއެއްނުވެވޭނެއެވެ.
ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީއާިއ ޖާރީޒ 

 ނަންބަރު
މި މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީ، ސޯޓް އަދި ިއސްޓާކީނުެގ  )ހ( .10

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ "މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ުކރާ  ،ކުލަ
 ފޯމް" ގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 )ށ(  
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން "ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުްނ 
 އަތޮޅު ކައުންިސލަށް ހއ.، ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް

ހުށަހަޅާއިރު، ކުޅުންތެރިންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖާރޒީ ނަންބަރަކީ، ިމ 
މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއްގައިވެސް އެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ނަންބަރެވެ. ައދި 

ޖާރޒީ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި  އެ ނަންބަރު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 01 އާ ދެމެދުގެ ނަންބަރުތަކެވެ. 99އާއި  01ބޭނުން ކުރެވޭނީ 

 ނަންބަރު ޖާރީޒ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ގޯްލ ހަމައެަކނި ގޯލް ކީޕަރަށެވެ.
 )ނ(  

 
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމެއްގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޖާރީޒ 

އަދި  ޖާރޒީގެ ފަހަތުގައި ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ނަންބަރު
ދޭ ލޯޯގ  ކައުްނސިލުންވައަތު ކޮނޑުގައި އަތޮޅު މެޓީމެއްގެ ޖާރޒީގެ ންކޮ

 ޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 
 )ރ(  

 
މި މުބާރާތުގެ މެޗެއް ުކޅޭ އެއްވެސް ުކޅުންތެރިޔަކު ބޮޑީ ޫސޓް 
ބޭނުންކުރާ ނަމަ، ބޮޑީ ސޫޓް ހުްނނަންވާނީ، ޖާރޒީގެ އަތްުކރިއާ 
އެއްކުލަ އެއްގައެވެ. އަދި ޓައިޓެއް ބޭނުންކުރާނަމަ، ޓައިޓް ހުންނަންވާީނ 

 ކުލަ އެއްގައެވެ.ސޯޓާ އެއް
 )ބ(  

 
މި މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ބައްދަލުކުރާ ދެ ޓީމެއްގެ ޖާރޒީ، ސޯޓް ައދި 
އިސްޓާކީނުގެ ކުލަ އެއްގޮތްވާނަމަ، އެކަން ޙައްލުކުރާނީ ދެ ޓީުމްނ 
ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. އަދި އެގޮތުން އެކަން ޙައްލު ނުވެއްޖެަނމަ، 

 ދެން އެކަން ޙައްލުކުރާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. 
 )ޅ(  

 
މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޭޅ ކޮންެމ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންެވްސ  މި

ތިބެންވާނީ ފުޓްސަލް ބޫޓް ނުވަަތ ޓްރެއިނިންގ ޝޫޒަްށ ައރައި 
 ކަށިމަތިއަޅައި އެއްކުލައެއްގެ އިސްޓާކީނަށް އަރައިގެންނެވެ.



 )ކ(  
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީގެ ކުިރމަްއޗާއި 
 ރަގަސް އަދި ސޯޓުގެ ފަހަތުގައި އިޝްތިހާރު ޖެުހމަކީ ހުއްދަ ކަމެެކވެ.ފު

މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  )އ(  
 ފަރާތްތައްވެސް ހުންނަންވާނީ ބޫޓަށް އަރައިގެންނެވެ.

މެޗަށް ދަނޑަށް ޙާޟިރުވުމާއި 
 ޓީމު ލިސްޓް ޙަވާލުކުރުން 

 

11. 
 

 )ހ(
 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުން، އެ ޓީމްގެ މެޗް އޮންނަ ދުވަުހ މި 
މިިނޓް  15މެޗް ފެށުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގަޑީގެ ެއންެމ ލަސްވެގެްނ 

ކުރިން ދަނޑަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ، އެދި މެޗް ކުޅުމަށް އެ ޓީމުްނ 
ރިން، ބަދަލު ކުޅުންތެ 7ކުޅުންތެރިންނާއި  5ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ 

އަދި އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓް އެ ޓީމްެގ މެނޭޖަުރ ސޮއިކުރުމަްށ ފަހު، 
މިނިޓް ކުރިން މެޗު ޮކމިޝަަނރާ  10މެޗު ފެށުމުގެ 
 ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 )ށ(  
 

 5މެޗް ކުޅެން ފަށާއިރު، ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް މަދުވެގެން 
ުކޅުންތެރިްނ  5ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނެއެވެ. މެްޗ ފަށާ ގަޑިއަްށ 

ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ، ޙާޟިރު ނުާވ ޓީމު ެއ މެޗުްނ ބަލިވީ ަކމަްށ 
ގޯުލ  2ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ  3ކަނޑައަޅައި، ޙާޝިރުވި ޓީމަށް 

 ދެވޭނެއެވެ.  
 ބެންޗުގައި ތިބޭ ބަދަލު ޓީމް

 ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުްނ މެުޗ ކުެޅމުންދާއިރު، ީޓމުެގ  )ހ( .12
މެނޭޖަރާިއ އޮފިޝަލުން އަދި ބަދަލު ކުޅުންތެރިްނ ބެންުޗގައި 

 ތިބެވޭނެއެވެ.
 )ށ(  

 
ވިަޔސް، ބެންޗުގައި ތިބޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް ކަމުގައި 

ބަދަލު ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނީ ޓީމުގެ ޖާރޒީގައި، ބިޕްސް ައޅަިއ 
 ބޫޓަށް އަރައިގެން އަދި އިށީދެގެންނެވެ.

 )ނ(  
 

ބެންޗުގައި ތިބޭ ޓީމްގެ އޮފިޝަލުން ތިބެންވާނީ ކުޅުންތެރިންެގ ޖާރީޒ 
ނެވެ. ައދި އާއި ތަފާތު ކުލައެއްގެ ޖާރީޒ އެއްގައި، ބޫޓަށް އަރައިގެން

ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން، ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެގޮތުްނ އެއް 
 އޮފިޝަލަށެވެ. 1ވަގުތެއްގައި ކޮޅަށް ހުރެވޭނީ ޓީމްގެ 

 )ރ(  
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުްނ މެޗް ުކޅެމުންދާއިރު، ީޓްމ 
ނުވަތަ ބެްނޗު  ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއް ޓީމްގެ ބެންޗުގައި އިނުމަކީ

ކައިރީގައި ހުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތެއް ބެންޗުން ދުރަށް 
ފޮނުވާލުމަކީ ޓީމްގެ މެނޭޖަރު ނުވަތަ އެދުވަހަކު ޓީމަށް އިރުޝާދު ދޭ 

 ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅުމުެގ 
 ޤަވާޢިދާއި މެޗުގެ ދިގުމިން

 

13. 
 

 )ހ(
 

މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ުކޅުމަށް ަހމަޖެހިފައިވަނީ ފެޑެރޭޝަްނ މި 
އިންޓަނޭޝަނަލް ދި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝްން )ފީފާ( އިްނ 
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ފުޓްސަލް ލޯޒް އޮފް ދަ ގޭމް" އާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ 

 މަތީންނެވެ.



 )ށ(  
 

 2ނިޓުެގ މި 20މި މުބާރާތުގައި ކުޭޅ މެޗުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 
 މިނިޓެވެ. 5ހާފެވެ. އަދި އިންޓަވަލްއަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 

    
މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ތަނާއި 

 މެޗުތައް ކުޅޭ ގޮތް 
14. 
 

 )ހ(
 

މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗްތަކެއް ުކޅުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ހއ. އުީތުމ 
 ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.

 )ށ(  
 

ކުޭޅނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުަތކުގެ މި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް 
 ޢަދަދަށް ބަލައި ގުރޫޕަށް ބަހައިގެން ނުވަތަ ލީގު އުޞޫލުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ މެޗުތަކަށް ޕޮއިންޓް 
 ދެވޭގޮތާއި މޮޅުވާ ޓީމް 

 ކަނޑައެޅުން 

15. 
 

 )ހ(
 

ޕޮއިންޓެވެ. މެްޗގައި  3މި މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މޮޅުވާ ޓީމަށް ލިބޭނީ 
 1މް އެއްވަުރ ވެްއޖެނަމަ، ކޮްނެމ ޓީމަކަށްވެްސ ލިބޭީނ ދެ ޓީ

 ޕޮއިންޓެވެ.  0ޕޮއިންޓެވެ. އަދި މެޗުން ބަލިވާ ޓީމަށް ލިބޭނީ 
 )ށ(  

 
ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެ ޓީމް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ިގނަ ޓީމުތަކެއް އެއްަވރު 
 ވެއްޖެނަމަ، ޮމޅުވާ ޓީމެްއ ކަނޑަައޅާނީ ޯގލުގެ ތަފާތުންނެވެ. ގޯލުގެ 

ތަފާތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަަމ، މޮޅުާވ ޓީމެއް ަކނޑައަޅާީނ އެްނެމ 
ގިނަ ގޯލު ޖަހާފައިވާ ޓީމެވެ. ޖެިހ ގޯލުންވެްސ އެއްވަރު ވެްއޖެަނމަ، 
މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ހެޑް ޓު ެހޑަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުންެވްސ 

ޕްޭލއަށް  އެއްވަރު ވެއްޖެނަަމ، ޮމޅުވާ ޓީމެްއ ކަނޑަައޅާނީ ފެއާރ
ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، މޮޅުވާ ީޓމެްއ 

 ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް މެޗުތަކާއި 
 ފައިނަލް މެޗުގެ ނަތީާޖ ނެރުން 

 

16. 
 

 )ހ(
 

މި މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނީ މެޗުގެ ަވގުތު 
ދެ ޓީްމ އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، އިތުރު ވަގުތު ުނކުެޅ  ،ހަމަވާއިރު

 12ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އަދި ޕެނަލްޓީ ޖެުހމުގެ ފުރުޞަތު ޓީމުގެ 
 ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އޮންނާނެއެވެ.

 )ށ(  
 

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެ، މެޗުގެ ވަގުތު ހަމަވާއިރު، ދެ ީޓްމ 
އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، އިތުރު ވަގުުތ ނުކުެޅ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންެނވެ. 

ކުޅުންތެރިންނަށް ެވްސ  12އަދި ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުެގ ފުރުޞަތު ޓީމުގެ 
 އޮންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް 
 ޖޫރިމަނާ ދައްކާ ކާޑުތަކާއި 

 

17. 
 

 )ހ(
 

ރީނދޫ ާކުޑ  2ރިޔަކަށް މި މުބާރާތުގައި އެއްވެްސ ޓީމެއްެގ ކުޅުންތެ
ރަތް ކާޑު ދައްކައިފިނަމަ، އެ ކުޅުންތެިރޔަކު  1ދައްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ 

 މެޗަށް ސަސްޕެްނޑް ކުރެވޭނެއެވެ. 1
 )ށ(  

 
މި މުބާރާތުގައި އެއްވެސް ޓީމެއްެގ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރީނދޫ ކާޑެްއ 

)ފަންސާސް( ރުފިޔާއިްނ  50.00ދައްކައިފިނަމަ، އެ ކުޅުންތެރިޔަކު 
ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރަތް ކާޑެްއ ދައްކައިފިނަމަ، ެއ  ޖޫރިމަނާ 

 ޖޫރިމަނާ )ހަތްދިހަ ފަސް( ރުފިޔާއިން  75.00ކުޅުންތެރިޔަކު 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 (ނ)  
 

މި މުބާރާތުގައި އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ކުުޅންތެރިޔަކު ކުރި ކުށެއްގެ 
މައްސަލަ ބެުލމަށްފަހު، ެއ ކުރި ކުށެއްގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 



މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މެޗެއް، މެޗުތަކެއް ނުވަތަ 
ިރޔަކު މުޅި މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ނުކުޅެވޭގޮތަށް ެއ ކުޅުންތެ

ސަސްޕެންްޑ ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަީރ ކޮމިީޓއަށް 
 ލިބިގެން ވެއެވެ.

 )ބ(  
 

މި މުބާރާތުގެ މެޗެްއ ހިނގަުމންދާ ވަގުތު ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި، 
ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްެވްސ ފަރާތަކުން ނުވަތަ 
ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ފަރާތުން ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އެއްެވސް ޢަަމލެްއ 

 ީޓމެްއ ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ަހމަނުޖެުހމެއް ހންގައިފިަނމަ، އެ
ކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރު  ޖޫރިމަނާ)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  500.00

 މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޮކމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
 )ޅ(  

 
މި މުބާރާތުގެ މެޗެްއ ހިނގަުމންދާ ވަގުތު ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި، 

ވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްެވްސ ފަރާތަކުން ނު
ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ފަރާތުން ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އެއްެވސް ޢަަމލެްއ 
ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ަހމަުނޖެހުމެްއ ހިންގައިފިނަމަ، އަދި އޭގެ 
ސަބަބުން މެްޗ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެަނމަ، ެއ 

ގެ އިޚްތިާޔރު ކުރުމު ޖޫރިމަނާ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން  1000.00ޓީމެއް 
މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަދި އެ މެޗް 
ހުއްޓާލި ހިސާބުން އެހެން ދުވަހެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް، ނުވަތަ 
އަލުން އެ މެޗް ކުުޅމަށް، ނުވަތަ އެ ޓީމް މުބާރާތުން ސަސްޕެްންޑ 

މަޝްވަރާގެ މަތިްނ  ކުރުމުގެ ބާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަީރ ކޮމިޓީގެ
 މެޗް ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް 
 ޖޫރިމަނާ ދައްކާ ކާޑުތަކާއި 

 މާފްވުން
 

18. 
 

މި މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކުގައި ކުުޅންތެރިޔަކަށް  
ދައްކާފައިވާ ރީނދޫ ކާޑްތައް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަްލ މެުޗތަކާ 

ާމފެއް  ޖޫރިަމނާށް މާފްވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ކާޑުތަކުގެ ހަމައަ
 ނުވާނެއެވެ.

 މުބާރާތުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
 ކުޅުންތެރިން ކުޅުވުން 

 
 

19. 
 

 )ހ(
 

މި މުބާރާތުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޓީމަކުން އެއްެވްސ 
ކުޅުންތެރިޔަކު ލައްވައި މެޗެއް ކުޅުވައިފިނަމަ، އެ މައްސަލަ މުބާާރތުގެ 
ޑިސިޕްލިނަރީ ޮކމިޓީން ބެުލމަށްފަހު، އެކަްނ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، ިމ 

 އެެވ. ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު ެއޅޭނެ 20ޤަވާޢިދުގެ 
 )ށ(  

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރެވުނީ، 
މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި އެފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ކަުމގައި 
ވާނަމަ، އެ މެޗު ކުރިއަށް ގެންގޮސް މެޗު ނިުމމުން އެ މަްއސަލަ ބަލަިއ 

 ފިޔަވަޅު އެޭޅނެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން  20
މުބާރާތުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

ކުޅުންތެރިން ކުޅުވިކަން 
 ސާބިތުވުން

20. 
 

މި މުބާރާތުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޓީމަކުން އެއްެވްސ  
ކުޅުންތެރިޔަކު ލައްވައި މެޗެްއ ކުޅުވައިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެަނމަ، ެއ 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ. ޓީމަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 



 )ހ(  
 

މެޗް ނިމުުނ އިރު، ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުވި ޓީމު މެުޗްނ 
ގޯލުެގ ތަފާތުން މޮޅުވީަކމަްށ  2މޮޅުވެފައިވާނަމަ، އިދިކޮޅު ީޓމް 

ޕޮއިންޓް ދިނުން. އަދި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  3ނިންމައި، ެއ ޓީމަށް 
 ން ބަލިވީަކމަށް ނިންުމން.ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުވި ޓީމު މެޗު

 )ށ(  
 

މެޗް ނިމުުނ އިރު ދެ ޓީމް އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުވި ޓީމު މެޗުން ބަލިވީކަމަށް ނިްނމައި އިދިކޮޅު ޓީމަްށ 

 ގޯލު ދިނުން. 2ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ  3
 )ނ(  

 
ގޯލުެގ ތަފާތަށް ވުރެ ދަށް  2މެޗް ިނމުނު އިުރ އިދިކޮޅު ޓީްމ 

ގޯލުގެ ތަފާތުން ޮމޅުީވ  2ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައިވާަނމަ، އެ ޓީްމ 
 ޕޮއިންޓް ދިނުން  3ކަމަށް ނިންމައި، އެ ޓީމަށް 

 )ރ(  
 

ގޯލުެގ ތަފާތަށް ވުރެ ރަނގަުޅ  2މެޗް ނިުމނު އިުރ އިދިކޮޅު ޓީމް 
މޮޅުވެފައިވާަނމަ، އެ ނަތީޖާއަކީ ެއ މެޗުގެ ނަތީޖާަކމަްށ ނަތީޖާއަކުން 

 ނިންމުން.
 )ބ(  

 
މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އަދަބުތަކުގެ އިތުރުން، ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

 ޖޫރިަމނާ )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  500.00ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުވި ޓީމު 
 ކުރުން.

 )ޅ(  
 

ފައިސާ ޓީުމްނ  ޖޫިރމަނާ މެާހ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ ެއން
ދައްކާފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއިން ކެނޑުމަށްފަހު، ކުރިއަށް ހުރި 
މެޗުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޓީމަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 
އެ ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއިން ނުކެނޑިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، 

 ޓީމަށް ދެވޭނީ އެ ފައާިސ ކުރިއަށްހުރި މެޗުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ
 ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ތެރޭން މާރާމާރީއާއި 
 ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރުން 

 

21. 
 

މި މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  
ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް، ޓީމެއްގެ ސަޕޯޓަރަކަށް ނުވަތަ މުބާރާތް 
އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޙަމަާލއެއް 

ށަކަށްވާ ދީ، މާރާމާރީ ހިންގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ޖިނާޢީ ކު
ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، މުބާރާތް އިންތިާޒމް ކުާރ ފަރާތުން އެަކމެްއ 

 މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ހުށަހަަޅން ވާނެއެވެ. 
މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗު 

 ނުކުޅުން 
 

22. 
 

 )ހ(
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަކުްނ ިމ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ފަހު 
)އެންހާސް( ރުިފޔާ  1000/-ން ވަކިވެއްޖެނަމަ، އެ ޓީމެއް މުބާރާތު
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިަމނާއިން 

 )ށ(  
 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަކުން މުބާރާތް ފެށުމަށް ފަހު މުބާރާތުްނ 
 ޖޫރިަމނާ )އެންހާސް( ރުފިޔާ އިން  1000/-ވަކިވެއްޖެނަމަ، އެ ޓީމެއް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 
 )ނ(  

 
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަކުން މުބާރާތް ފެށުމަށް ފަހު، ެމޗު 
ކުޅުމަށް ަހމޖެހިފައިވާ ދުވަުހ ދަނޑަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެަނމަ، ުނވަތަ 



ދަނޑަށް ޙާޟިރުވެ މެޗު ނުކުޅެފިނަމަ، ނުވަތަ މެޗުގެ ވަގުތު ފުރިަހަމ 
ށްލައިފި ނުކޮށް ދަނޑުން ފައިބައިފި ަނމަ، ނުވަތަ ގަސްދުގައި މެޗު ދޫކޮ
 500/-ނަމަ، އެގޮތަށް ަޢމަލުކުރާ ކޮްނމެ ފަހަރަުކ އެ ޓީމެްއ 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ އިން 
މުބާރާތުގައި ހޮވާ މަޤާމްތަކާއި 

 ފައިސާގެ އިނާމް 
23. 
 

މި މުބާރާތުގައި ހޮވުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ މަޤާމުތަކާއި އެ މަޤާމުަތކަށް  
 ފައިވާ އިނާމުތަްއ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި

 )ހ(  
 

މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަން ޓީމަްށ ދިނުމަްށ  - މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަން ޓީމް
ހާސް( ރުފިޔާގެ ފައިސާެގ ރަފަނަ) 15000/-ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 

 އިނާމާއި، ވާދާއިގެ ތައްޓާއި، ރަން މެޑެއްޔާއި، ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ.
 )ށ(  

 
މުބާރާތުގެ ރަނަރއަޕް ޓީމަްށ ދިނުމަްށ  - ރަނަރއަޕް ޓީމްމުބާރާތުގެ 

ހާސް( ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާާމއި، ދިހަ) 10000/-ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 
 ރިހި މެޑެއްޔާއި، ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ. 

 )ނ(  
 

މުބާރާތުގެ ފެއާރޕްލޭ ޓީމަށް ދިނުމަްށ  -މުބާރާތުގެ ފެއާރޕްލޭ ޓީމް 
( ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާާމއި، ފަސްހާސް) 5000/-ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 
 ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ.

 )ރ(  
 

 5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮުޅ  - ކުޅުންތެރިން 5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 
ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓްރޮފީއާއި ހަނދާީނ 

 ލިޔުމެވެ.  
 )ބ(  

 
މުބާރާތުގެ އެނެްމ  - ކުޅުންތެރިޔާމުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި 

ގިނަ ލަނޑުެޖހި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދިނުމަށް ހަމަެޖހިފައިވަނީ ޓްރޮފީއާއި 
 ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ. 

 )ޅ(  
 

މުބާރާތުގެ ކޮންެމ  -މުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗް 
ފީ އޮފް ދަ މެޗްއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ްޓރޮ މެޗެއްގެ މޭން

 ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ. 
އެންމެ މޮޅު ކުުޅންތެރިޔާއަށް  –މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ  )ކ(  

 ފީ ހަނދާނީ ލިުޔމެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓްރޮ
ދިނުމަްށ  ކޯޗަށްއެންމެ މޮޅު  – ކޯޗް  މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  )އ(  

 ފީ ހަނދާނީ ލިުޔމެވެ.ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓްރޮ
 މާނަކުރުން 

 
24. 
 

 )ހ(
 

މި ޤަވާޢިދުގައި ކައުންސިލް ކަމަށް ބުނެފައި  އެވަނީ ތިލަދުންމަީތ 
 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލެވެ.

 )ށ(  
 

މި ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ އެންމެހާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ މީލާދީ 
 ތާރީޚުންނެވެ. އަދި މުއްދަތުތައް ސަރުކާރާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް

 ހިމަނައިގެންނެވެ.
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