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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
   ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

 2022ފުޓްސަލް ުމބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ތިލައުތުރު 
 
 
 

 އެވެ. " 2022-ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް  "މި މުަބރާތުގެ ނަމަކީ  )ހ(  1. ގެ ނަން މުާބރާތުފާއި ތަޢާރު
"މި   )ށ(    ކިޔާނީ  ޤަވާޢިދު ތިލައުތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މުާބރާތުގެ  ފުޓްސަލް 

 " އެވެ.2022
 އުތީމު  ލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެންމިއީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި )ނ(   

ހަމަޖެހިފައިވާ   އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ޭބއްވުމަށް  އެހީތެރިކަމާއެކު 
 ޤަވާޢިދެވެ. ގެ  "2022-ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް  " 

 
 )ހ(  2. މުާބރާތުގެ މަގްސަދު

 
މުާބރާތަކީ،   ދައުލަތުގެހއ.  މި  މުވައްސަސާތަކުގައި   އަތޮޅުގައިހުރި 

މުވައްޒަފުންގެ   އެކުވެރިކަމާމަސައްކަތްކުރާ   މެދުގައި 
ަބދަހިކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމާއި އެއްަބއިވަންތަކަން   ގުޅުން  އިޖްތިމާޢީ   ،
 މަގްސަދުގައި ާބއްވާ މުާބރާތެކެވެ.ކުރުމުގެ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާ

 )ށ(   
 

އުފެއްދުމާއި،  ކުޅުންތެރިން  ފުޓްސަލް  ހުނަރުވެރި  އަތޮޅުގައި  ހއ. 
 ފުޓްސަލް ކުރިއެރުވުން.

 )ނ(   
 

މުވައްޒަފުންގެ   މުވައްސަސާތަކުގެ  ހުރި  އަތޮޅުގައި  ފުޓްސަލްގެ ހއ. 
ދައްކާލުމަށާއި  ހުނަ ފަރާތްތަކަށް    ރުތައް  ފުރުޞަތު އެ  ވާދަކުރުމުގެ 

 އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. 
 

 ( ހ) .3 ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން ގެ މުާބރާތު
 

ކަނޑައަޅައަޅާނީ   ކޮމިޓީތައް  ކައުންސިލްގެ ހއ.  ތިރީގައިވާ  އަތޮޅު 
 އިދާރާއިންނެވެ.

i. ީއިންތިޒާމް ކޮމިޓ 

ii. ީޖަޖު ކޮމިޓ 
iii. ީރެފްރީޒް ކޮމިޓ 
iv.  ީޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓ 



ޓީމްތައް ަބއިވެރި  ާބރާތުގައި މު
 ކުރުން

ަބއިވެރިވެވޭނީ )ހ(  .4 މުާބރާތުގައި  ނިސްަބތްވާ   އެރަށަކަށް  ،މި 
ޓީމުތަކުގެމުވައްސަސާ އެކުލަވާލެވޭ  މުާބރާތުގައި   ތަކުން  ތެރެއިން 

ސުންގަޑި   ުބނެފައިވާ  އިޢުލާނުގައި  ކުރެވޭ  ހަމަވުމުގެ ަބއިވެރިވުމަށް 
ކުޅުންތެރިންނާއި  ފޯމާއި،  ކުރާ  ރަޖިސްޓްރީ  މުާބރާތުގައި  ކުރިން، 

ފުރިހަމަކޮ ފޯމް  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  އެރަށެއްގެ އޮފިޝަލުން  ށް، 
ކުރުމަށްފަހު   ވެރިފައި  އިދާރާއިން  އިދާރާގެ އެ  ރަށުކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލްގެ   ،ތައްގަނޑުޖަހައި އަތޮޅު  ހއ.  ސޮއިކޮށް،  ވެރިއެއްގެ 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރާއަށް އިދާ

 )ށ(   
 
 )ނ( 
 
 )ރ(
 

 

 )ބ( 

ގޮތުގައި       އޮފިޝަލެއްގެ  ކުޅުންތެރިއަކަށް  އެއްވެސް  މުާބރާތުގެ  މި 
 ހަރަކާތްތެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 

ގެންދެވޭނީ މުާބރާތް   މުާބރާތުގައި   5މަދުވެގެން    ކުރިއަށް  ޓީމް 
 ަބއިވެރިވާނަމައެވެ.

މުާބރަތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
)ދެހާސް(  2000.00 ކުރީން  ރުފިޔާ  ހުށަހެޅުމުގެ  ލިސްޓު   ޓީމް 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 
މުާބރާތް  ޑިޕޮސިޓްފައިސާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  މި 

ފައިސާ  ނިމުމުން   ހުންނަ  ާބކީ  ކެނޑުމަށްފަހު  ޖޫރިމަނާއަށް 
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 
ޓީމްތައް   މުާބރާތުގައި 

 ަބއިވެރިކުރެވޭނެ ޢަދަދު
 

ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް،   4މި ޤަވާޢިދުގެ   )ހ(  .5
ތަކު އޮފިޝަލުން  މެނޭޖަރާއި  ގޮތުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި  ނުވާނޭ  ރާރު 

 ޓީމު ަބއިވެރިކުރެވޭނެއެވެ. މަތީން އެއް
ަބއިވެރިވެވޭނީ  )ށ(    މުާބރާތުގައި  މުވައްސަސާ  ، މި  ރަށަކުން  ކޮންމެ 

ތަމްސީލުކުރާ އެއްޓީމެވެ. )އެރަށެއްގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްސަސާތައް 
 އެއްކޮށްލައިގެންވެސް ޓީމު ނެރެވިދާނެއެވެ.( 

ޓީމުން   )ނ(    ގިނަ  ޓީމަށްވުރެ  ަބއިވެރިވުމަށް އެއް  މުާބރާތުގައި 
އެ   ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކަނޑައަޅާނީ  ޓީމެއް  ކުރާނެ  ތަމްޘީލް  އެރަށެއް 

 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.
 

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ 
މެނޭޖަރާއި، އޮފިޝަލުން އަދި  

 ކުޅުންތެރިން

6. 
 

 )ހ( 
 

މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް  
މުވަކުންފު  ދައުލަތުގެއެރަށެއްގެ   ނުވަތަ  އްސަސާއަކަށް ންޏަކަށް 

 ނިސްަބތްވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 
 ( ށ)  

 
މުާބރާ މުާބރާތް  މި  ކުޅެވޭނީ  ކުރުމުގެ  ތުގައި    01އިޢުލާނު 

އެމުވައްސަސާއެއްގައި    އެކުންފުންޏެއްގައި މަސްދުވަސްކުރިން   ނުވަތަ 
 މުވައްޒަފުންނަށެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ  

  



މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ 
މެނޭޖަރާއި، އޮފިޝަލުންނާއި  

 ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު

މެނޭޖަރަކާއި މެ  މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮން  )ހ(  .7   3  ޓީމެއްގައި ވެސް 
 އޮފިޝަލުން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 )ށ(   
 

ކުޅުންތެރިންގެ  ޓީމެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި 
ހިމެނޭނީ   ގިނަވެގެން  އެންމެ  އަދި   12ގޮތުގައި  ކުޅުންތެރިންނެވެ. 

 ކުޅުންތެރިންނެވެ. 10މަދުވެގެން ހިމެނޭނީ 
 )ނ(   

 
ލިސްޓް  ޓީމް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  އޮފިޝަލުންގެ  ކުޅުންތެރިންނާއި 

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، އެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް އުނި އަތޮޅު  
 އިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. 

  
ޓީމްތަކުގެ މެނޭޖަރާއި،  

އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ  
 ޝަރުޠު

8. 
 

 )ހ( 
 

ޢުމުރުން  ޓީ އޮފިޝަލުންނަކީ  މެނޭޖަރާއި  ވެފައިވާ އަހަރު    18މްގެ 
 ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައިވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މުވައްސަސާ   )ށ(   
 ތަކުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ިބދޭސީން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 ( ނ)  
 

މެނޭޖަރާއި   އެއްވެސް  ޓީމްގެ  ކުޅުންތެރިން  އަދި  އޮފިޝަލުން 
ޓީމެއްގެ  އެހެން  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި  ޙައިސިއްޔަތަކުން 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރި
ގޮތުގައި  )ރ(   އޮފިޝަލެއްގެ  ކުޅުންތެރިއަކަށް  އެއްވެސް  ކުޅޭ  މުާބރާތުގައި 

 ހަރަކާތްތެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 
 

ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީއާއި ޖާރޒީ 
 ނަންަބރު 

އަދި  )ހ(  .9 ސޯޓް  ޖާރޒީ،  ބޭނުންކުރާ  ޓީމްތަކުން  މުާބރާތުގައި  މި 
ކުލަ ގައި ،އިސްޓާކީނުގެ  ފޯމް"  ކުރާ  ރަޖިސްޓްރީ  "މުާބރާތުގައި 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 )ށ(   
 

ޓީމުތަކުން "ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ  
ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް"  ކައުންސިލަށް  ހއ.،  ރަޖިސްޓަރީކުރާ   އަތޮޅު 

ނަންަބރަކީ،  ޖާރޒީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުޅުންތެރިންނަށް  ހުށަހަޅާއިރު، 
މި މުާބރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއްގައިވެސް އެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ނަންަބރެވެ. 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. ަބދަލެއް  ނަންަބރު  އެ  ނަންަބރުގެ   އަދި  ޖާރޒީ 
 އާ ދެމެދުގެ ނަންަބރުތަކެވެ.   99އާއި    01ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ  

 ނަންަބރު ޖާރޒީ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޯލް ކީޕަރަށެވެ. 01
 )ނ(   

 
ޖާރޒީ   ކުޅުންތެރިއެއްގެ  ކޮންމެ  ޓީމެއްގެ  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި 

އަދި   ޖާރޒީގެ ފަހަތުގައި ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.  ،ނަންަބރު
ސިލުން ދޭ އި އަތޮޅު ކައުންވައަތު ކޮނޑުގަޓީމެއްގެ ޖާރޒީގެ    މެންކޮ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ލޯގޯ ޖެހިފައި 
ކުޅޭ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ޮބޑީ ސޫޓް ބޭނުންކުރާ   މި މުާބރާތުގައި )ރ(  



އެއްކުލަ   އަތްކުރިއާ  ޖާރޒީގެ  ހުންނަންވާނީ،  ސޫޓް  ޮބޑީ  ނަމަ، 
އެއްގައެވެ. އަދި ޓައިޓެއް ބޭނުންކުރާނަމަ، ޓައިޓް ހުންނަންވާނީ ސޯޓާ 

 އެއްކުލަ އެއްގައެވެ.
 )ބ(   

 
ސޯޓް  ޖާރޒީ،  ޓީމެއްގެ  ދެ  ަބއްދަލުކުރާ  މެޗެއްގައި  މުާބރާތުގެ  މި 
ދެ  ޙައްލުކުރާނީ  އެކަން  އެއްގޮތްވާނަމަ،  ކުލަ  އިސްޓާކީނުގެ  އަދި 
ޙައްލު  އެކަން  އެގޮތުން  އަދި  ދައްކައިގެންނެވެ.  ވާހަކަ  ޓީމުން 

 ނުވެއްޖެނަމަ، ދެން އެކަން ޙައްލުކުރާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.  
 )ޅ(  

 
ކުޅުންތެރިންވެސް    މި ޓީމެއްގެ  ކޮންމެ  ކުޅޭ  މެޗްތައް  މުާބރާތުގެ 

އަރައި  ޝޫޒަށް  ޓްރެއިނިންގ  ނުވަތަ  ޫބޓް  ފުޓްސަލް  ތިބެންވާނީ 
 ގެންނެވެ. އްކުލައެއްގެ އިސްޓާކީން ލައިކަށިމަތިއަޅައި އެ

 )ކ(   
 

ޖާރޒީގެ   ބޭނުންކުރާ  ޓީމުތަކުން  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި 
ކުރިމައްޗާއި ފުރަގަސް އަދި ސޯޓުގެ ފަހަތުގައި އިޝްތިހާރު ޖެހުމަކީ 

 ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
ގޮތުގަ )އ(    އޮފިޝަލުންގެ  ޓީމްތަކުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ މުާބރާތުގައި  އި 

އިންތިޒާމްކުރާ ތި  ފަރާތްތައް މުާބރާތް  އަރައި،  ބޫޓަށް  ބެންވާނީ 
 އަޅައިގެންނެވެ. ފަރާތުންދޭ އޮފިޝަލް ފާސް 

 
މެޗަށް ދަނޑަށް ޙާޟިރުވުމާއި  

 ޓީމު ލިސްޓް ޙަވާލުކުރުން
 

10. 
 

 )ހ( 
 

މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޓީމްތަކުން، އެ ޓީމްގެ މެޗް އޮންނަ ދުވަހު 
މިނިޓް   15މެޗް ފެށުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ އެންމެ ލަސްވެގެން  

އަ  ކުރިން ވާނެއެވެ،  ޙާޟިރުވާން  އެ ދަނޑަށް  ކުޅުމަށް  މެޗް  ދި 
ފުރަތަމަ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަބދަލު   7ކުޅުންތެރިންނާއި    5ޓީމުން 

މެނޭޖަރު  ޓީމްގެ  އެ  ލިސްޓް  އޮފިޝަލުންގެ  އަދި  ކުޅުންތެރިން، 
ފެށުމުގެ   މެޗު  ފަހު،  މެޗު   10ސޮއިކުރުމަށް  ކުރިން  މިނިޓް 

 .ކޮމިޝަނަރާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
 )ށ(   

 
މަދުވެގެން   ޓީމެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ފަށާއިރު،  ކުޅެން   5މެޗް 

ގަޑިއަށް   ފަށާ  މެޗް  ތިބެންވާނެއެވެ.  ކުޅުންތެރިން   5ކުޅުންތެރިން 
ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ، ޙާޟިރު ނުވާ ޓީމު އެ މެޗުން ަބލިވީ ކަމަށް 

ޙާ ޓީމަށް  ޟިކަނޑައަޅައި،  ފައިދާ    3ރުވި  ގޯލު   2ޕޮއިންޓާއި 
 ވެ. ދެވޭނެއެ

  
ޓީމް ެބންޗުގައި ތިޭބ ަބދަލު  
 ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން 

 

ޓީމުގެ  )ހ(  .11 ކުޅެމުންދާއިރު،  މެޗު  ޓީމުތަކުން  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި 
ެބންޗުގައި   ކުޅުންތެރިން  ަބދަލު  އަދި  އޮފިޝަލުން  މެނޭޖަރާއި 

 ތިެބވޭނެއެވެ. 
 )ށ(   

 
އޮތް   އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ެބންޗުގައި  މި  ވިޔަސް،  ކަމުގައި 

ބިޕްސް   ޖާރޒީގައި،  ޓީމުގެ  ތިެބންވާނީ  ކުޅުންތެރިން  ަބދަލު  ތިޭބ 
 އަޅައި ބޫޓަށް އަރައި އިށީދެގެންނެވެ.



 )ނ(   
 

ެބންޗުގައި ތިޭބ ޓީމްގެ އޮފިޝަލުން ތިެބންވާނީ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ  
އަރައިގެންނެވެ. އަދި އާއި ތަފާތު ކުލައެއްގެ ޖާރޒީ އެއްގައި، ބޫޓަށް  

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

 )ރ(  
 

ޓީމް  ކުޅެމުންދާއިރު،  މެޗް  ޓީމްތަކުން  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި 
ެބންޗުގަ ޓީމްގެ  ފަރާތެއް  ނުހިމެނޭ  ނުވަތަ ލިސްޓުގައި  އިނުމަކީ  އި 

ފަރާތެއް  އެފަދަ  އަދި  މަނާކަމެކެވެ.  ހުރުމަކީ  ކައިރީގައި  ެބންޗު 
އެދުވަހަކު  ނުވަތަ  މެނޭޖަރު  ޓީމްގެ  ފޮނުވާލުމަކީ  ދުރަށް  ެބންޗުން 

 ޓީމަށް އިރުޝާދު ދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 

މުާބރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅުމުގެ 
 ޤަވާޢިދާއި މެޗުގެ ދިގުމިން

 

12. 
 

 )ހ( 
 

ފެޑެރޭޝަން  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކުޅުމަށް  މެޗެއް  ހުރިހާ  މުާބރާތުގެ  މި 
 ން )ފީފާ( އިން ޝާއިޢުނޭޝަނަލް ދި ފުޓްޯބލް އެސޯސިއޭޝައިންޓަ

ލޯވް "ފުޓްސަލް  ގޮތުގެ   ކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތްވާ  އާ  ގޭމް"  ދަ  އޮފް 
 މަތީންނެވެ. 

 )ށ(   
 

 2މިނިޓުގެ    20ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  މި މުާބރާތުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކަށް  
 މިނިޓެވެ. 5ހާފެވެ. އަދި އިންޓަވަލްއަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 

    
މުާބރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ތަނާއި 

 މެޗުތައް ކުޅޭ ގޮތް
13. 
 

 )ހ( 
 

ހަމަޖެހިފައިވަނީ   ކުޅުމަށް  މެޗްތަކެއް  ހުރިހާ  މުާބރާތުގެ  ހއ. މި 
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ.

 )ށ(   
 

ޓީމުތަކުގެ  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  ކުޅޭނީ  މެޗްތައް  މުާބރާތުގެ  މި 
 ޢަދަދަށް ަބލައި ގުރޫޕަށް ަބހައިގެން ނުވަތަ ލީގު އުޞޫލުންނެވެ. 

 
މުާބރާތުގެ މެޗުތަކަށް ޕޮއިންޓް  

 ދެވޭގޮތާއި މޮޅުވާ ޓީމް 
 ކަނޑައެޅުން

14. 
 

 )ހ( 
 

ލިޭބނީ   ޓީމަށް  މޮޅުވާ  މެޗެއްގައި  މުާބރާތުގެ  ޕޮއިންޓެވެ.   3މި 
މެޗްގައި ދެ ޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ލިޭބނީ  

 ޓެވެ.  ޕޮއިން 0ޕޮއިންޓެވެ. އަދި މެޗުން ަބލިވާ ޓީމަށް ލިޭބނީ  1
 )ށ(   

 
ޓީމުތަކެއް  ގިނަ  ވުރެ  އެއަށް  ނުވަތަ  ޓީމް  ދެ  ގޮތުން  ޕޮއިންޓުގެ 
އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. 

ޓީމެއް މޮޅުވާ  ވެއްޖެނަމަ،  އެއްވަރު  ތަފާތުންވެސް   ކަމަށް  ގޯލުގެ 
ގޯލު ޖެހި  ޓީމެވެ.  ޖަހާފައިވާ  ގޯލު  ގިނަ  އެންމެ  ގެ ކަނޑައަޅާނީ 

އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ހެޑް   ތަފާތުންވެސް
ޓު ހެޑަށް ަބލައިގެންނެވެ. އެގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، މޮޅުވާ 
މިގޮތުންވެސް   ަބލައިގެންނެވެ.  ޕްލޭއަށް  ފެއާރ  ކަނޑައަޅާނީ  ޓީމެއް 
ކަނޑައަޅާނީ  ޓީމެއް  މޮޅުވާ  ވެއްޖެނަމަ،  އެއްވަރު 

 ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. 
 

ވަގުތު  )ހ(  .15މުާބރާތުގެ ނޮކްއައުޓް މެޗުތަކާއި  މެޗުގެ  ނެރޭނީ  ނަތީޖާ  މެޗްތަކުގެ  ނޮކްއައުޓް  މުާބރާތުގެ  މި 



 ފައިނަލް މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުން 
 

ނުކުޅެ    ،ހަމަވާއިރު   ވަގުތު  އިތުރު  އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ،  ޓީމް  ދެ 
ޓީމުގެ  ފުރުޞަތު  ޖެހުމުގެ  ޕެނަލްޓީ  އަދި  ޖަހައިގެންނެވެ.  ޕެނަލްޓީ 

 ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އޮންނާނެއެވެ.  12
 )ށ(   

 
ފައި މުާބރާތުގެ  ދެ މި  ހަމަވާއިރު،  ވަގުތު  މެޗުގެ  ކުޅެ،  މެޗު  ނަލް 

ނުކުޅެ   ވަގުތު  އިތުރު  ނެރޭނީ  ނަތީޖާ  އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ،  ޓީމް 
ޓީމުގެ  ފުރުޞަތު  ޖެހުމުގެ  ޕެނަލްޓީ  އަދި  ޖަހައިގެންނެވެ.  ޕެނަލްޓީ 

 ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އޮންނާނެއެވެ.  12
މުާބރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް  

 ޖޫރިމަނާ ދައްކާ ކާޑުތަކާއި 
 

16. 
 

 )ހ( 
 

ރީނދޫ   )ދޭއް(  2މި މުާބރާތުގައި އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް  
ދައްކައިފިނަމަ،   )އެކެއް(  1ކާޑު ދައްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ   ރަތް ކާޑު 

 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.އެއް އެ ކުޅުންތެރިޔަކު 
 )ށ(   

 
ކާޑެއް   ރީނދޫ  ކުޅުންތެރިޔަކަށް  ޓީމެއްގެ  އެއްވެސް  މުާބރާތުގައި  މި 

ކުޅުންތެރިޔަކު   އެ    )ފަންސާސް   ރުފިޔާ  50.00ދައްކައިފިނަމަ، 
ރަތް  ޖޫރިމަނާއިން  ރުފިޔާ(   އަދި  ކާޑެއް    ކުރެވޭނެއެވެ. 

ކުޅުންތެރިޔަކު   އެ  ފަސް ރުފިޔާ    75.00ދައްކައިފިނަމަ،   )ހަތްދިހަ 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާއިން ރުފިޔާ( 

 ( ނ)  
 

ކުށެއްގެ  ކުރި  ކުޅުންތެރިޔަކު  ޓީމެއްގެ  އެއްވެސް  މުާބރާތުގައި  މި 
ރިޢާޔަތްކޮށް  ާބވަތަށް  ކުށެއްގެ  ކުރި  އެ  ބެލުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
މެޗުތަކެއް  މެޗެއް،  ތެރެއިން  މެޗްތަކުގެ  ހުރި  ކުރިއަށް  މުާބރާތުގެ 
ކުޅުންތެރިޔަކު   އެ  ނުކުޅެވޭގޮތަށް  އިތުރަށް  މުާބރާތުގައި  މުޅި  ނުވަތަ 
ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް 

 ލިބިގެން ވެއެވެ. 
 )ބ(   

 
މެޗެއް   މުާބރާތުގެ  މުާބރާތުގެ މި  ނުވަތަ  ވަގުތު  ހިނގަމުންދާ 

ތެރޭގައި، ަބއިވެރިވެފައިވާ ޓީމަކަށް ނިސްަބތްވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
ޚިލާފު  ރޫޙާ  ކުޅިވަރުގެ  ފަރާތުން  ސަޕޯޓަރެއްގެ  ޓީމުގެ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހި އެ ޓީމެއް އެއްވެސް ޢަމަލެއް  ންގައިފިނަމަ، 
ކުރުމުގެ   ޖޫރިމަނާއިން  ފިޔާ(  ރު  )ފަސްސަތޭކަ  ރުފިޔާ  500.00

 އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 
 )ޅ(  

 
ހިނގަ މެޗެއް  މުާބރާތުގެ  މުާބރާތުގައި މި  ނުވަތަ  ވަގުތު  މުންދާ 

ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ނިސްަބތްވާ  ޓީމަކަށް  ަބއިވެރިވެފައިވާ 
ޚިލާފު   ރޫޙާ  ކުޅިވަރުގެ  ފަރާތުން  ސަޕޯޓަރެއްގެ  އެއްވެސް  ޓީމުގެ 

ޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގައިފިނަމަ، އަދި އޭގެ ސަަބުބން  
ޓީމެއް  އެ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ހުއްޓާލަން  ނުގެންދެވިގެން  ކުރިއަށް  މެޗް 

ކުރުމުގެ   ޖޫރިމަނާއިން  ރުފިޔާ(    )އެއްހާސް ރުފިޔާ    1000.00
އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެން ވެއެވެ. އަދި 

ދުވަހެއްގައި   އެހެން  ހިސާުބން  ހުއްޓާލި  މެޗް  މެޗް  އެ  ކުރިއަށް އެ 
ޓީމް  އެ  ނުވަތަ  ކުޅުމަށް،  މެޗް  އެ  އަލުން  ނުވަތަ  ގެންދިޔުމަށް، 



ޑިސިޕްލިނަރީ މުާބރާތުން މުާބރާތުގެ  ާބރު  ކުރުމުގެ  ސަސްޕެންޑް   
 ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މެޗް ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

 
މުާބރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް  

  ޖޫރިމަނާދައްކާ ކާޑުތަކާއި 
 ވުން މަޢާފް
 

17. 
 

ކުޅުންތެރިޔަކަށް   މެޗުތަކުގައި  ސްޓޭޖުގެ  ގުރޫޕް  މުާބރާތުގެ  މި 
މެޗުތަކާ  ފައިނަލް  ސެމީ  މުާބރާތުގެ  ކާޑްތައް  ރީނދޫ  ދައްކާފައިވާ 

ކާޑުތަކުގެ  މަޢާފްހަމައަށް   އެ  ނަމަވެސް  އެހެން   ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ. 
 ފެއް ނުވާނެއެވެ. މަޢާ
 

 މުާބރާތުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 
 ކުޅުންތެރިން ކުޅުވުން

 
 

18. 
 

 )ހ( 
 

އެއްވެސް   ޓީމަކުން  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  މުާބރާތުގައި  މި 
މައްސަލަ  އެ  ކުޅުވައިފިނަމަ،  މެޗެއް  ލައްވައި  ކުޅުންތެރިޔަކު 
މުާބރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު، އެކަން ސާިބތުވެއްޖެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު   19ނަމަ، މި ޤަވާޢިދުގެ  
 އެވެ. އެޅޭނެ

 )ށ(   
 

ރިޕޯޓް  މައްސަލައެއް  ފަދަ  ުބނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ކުޅެމުން  ކުޅުންތެރިޔަކު  އެފަދަ  މެޗެއްގައި  މުާބރާތުގެ  ކުރެވުނީ، 
ދަނިކޮށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މެޗު ކުރިއަށް ގެންގޮސް މެޗު ނިމުމުން 

ަބލައި   މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު   19އެ މައްސަލަ  ވަނަ 
 ވެ.އެޅޭނެއެ

 
މުާބރާތުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  

ކުޅުންތެރިން ކުޅުވިކަން 
 ސާިބތުވުން 

19. 
 

އެއްވެސް    ޓީމަކުން  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  މުާބރާތުގައި  މި 
އެ  ސާިބތުވެއްޖެނަމަ،  ކުޅުވައިފިކަން  މެޗެއް  ލައްވައި  ކުޅުންތެރިޔަކު 

 ޓީމަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.  
 )ހ(   

 
ޓީމު ކުޅުވި  ކުޅުންތެރިޔާ  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  އިރު،  ނިމުނު   މެޗް 

ޓީމް   އިދިކޮޅު  މޮޅުވެފައިވާނަމަ،  ތަފާތުން   2މެޗުން  ގޯލުގެ 
ޕޮއިންޓް ދިނުން. އަދި ޤަވާޢިދާ   3މޮޅުވީކަމަށް ނިންމައި، އެ ޓީމަށް  

 ޚިލާފަށް ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުވި ޓީމު މެޗުން ަބލިވީކަމަށް ނިންމުން. 
 )ށ(   

 
ޓީމް   ދެ  އިރު  ނިމުނު  ޚިލާފަށް މެޗް  ޤަވާޢިދާ  އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، 

އިދިކޮޅު   ނިންމައި  ަބލިވީކަމަށް  މެޗުން  ޓީމު  ކުޅުވި  ކުޅުންތެރިޔާ 
 ގޯލު ދިނުން.  2ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ  3ޓީމަށް 

 )ނ(   
 

ޓީމް   އިދިކޮޅު  އިރު  ނިމުނު  ދަށް   2މެޗް  ވުރެ  ތަފާތަށް  ގޯލުގެ 
ޓީމް   އެ  މޮޅުވެފައިވާނަމަ،  މޮޅުވީ ގޯލު  2ނަތީޖާއަކުން  ތަފާތުން  ގެ 

 ޕޮއިންޓް ދިނުން   3ކަމަށް ނިންމައި، އެ ޓީމަށް 
 )ރ(  

 
ގޯލުގެ ތަފާތަށް ވުރެ ރަނގަޅު   2މެޗް ނިމުނު އިރު އިދިކޮޅު ޓީމް  

ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައިވާނަމަ، އެ ނަތީޖާއަކީ އެ މެޗުގެ ނަތީޖާކަމަށް 
 ނިންމުން. 

ޚިލާފަށް  )ބ(    ޤަވާޢިދާ  އިތުރުން،  އަދަުބތަކުގެ  ުބނެފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 



ޓީމު    ކުޅުވި  ރުފިޔާ(   )ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ    500.00ކުޅުންތެރިޔާ 
 ކުރުން. ޖޫރިމަނާއިން 

 )ޅ(  
 

ފައިސާ ޓީމުން   ޖޫރިމަނާމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ުބނެފައިވާ އެންމެހާ  
ހުރި  ކުރިއަށް  ކެނޑުމަށްފަހު،  ފައިސާއިން  ޑިޕޮސިޓް  ދައްކާފައިވާ 
ލިިބދެވޭނެއެވެ.  ޓީމަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ކުޅުމުގެ  މެޗުތައް 
ނުކެނޑިއްޖެ  ފައިސާއިން  ޑިޕޮސިޓް  ފައިސާ  އެ  އެހެންނަމަވެސް، 
ޓީމަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ކުޅުމުގެ  މެޗުތައް  ކުރިއަށްހުރި  ޙާލަތެއްގައި، 

 ނީ އެ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.ދެވޭ
 

މުާބރާތުގެ ތެރޭން މާރާމާރީއާއި 
 ކުށެއް ކުރުން  އެހެން ޖިނާޢީ
 

20. 
 

މި މުާބރާތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން، މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ  
މުާބރާތް  ނުވަތަ  ސަޕޯޓަރަކަށް  ޓީމެއްގެ  ކުޅުންތެރިޔަކަށް،  ޓީމެއްގެ 

ކުރާ   ނިސްަބތްވާއިންތިޒާމް  ފަރާތަކަށް   ފަރާތަށް  އެއްވެސް 
ޖިނާޢީ ޙަމަލާއެއް އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ހިންގައި  މާރާމާރީ  ދީ، 

ކުރާ  އިންތިޒާމް  މުާބރާތް  ކޮށްފިނަމަ،  ޢަމަލެއް  ފަދަ  ކުށަކަށްވާ 
ހުށަހަޅަން  އަށް  ސާރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އެކަމެއް  ފަރާތުން 

 ވާނެއެވެ.
  

ވަކިވުމާއި މެޗު ނުކުޅެ ރާތުން މުާބ
 ދޫކޮށްލުން 

 

21. 
 

 )ހ( 
 

ގުރުއަތުލުމަށް  މުާބރާތުގެ  މި  ޓީމަކުން  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި 
ޓީމެއް   އެ  ވަކިވެއްޖެނަމަ،  މުާބރާތުން  ރުފިޔާ   1000.00ފަހު 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ( އިން ރުފިޔާ ހާސް)އެއް
 )ށ(   

 
މުާބރާތުން   ،ފަހުރިވާ ޓީމަކުން މުާބރާތް ފެށުމަށްމި މުާބރާތުގައި ަބއިވެ

ޓީމެއް   އެ  )އެއް  1000.00ވަކިވެއްޖެނަމަ،  ( ރުފިޔާ  ހާސް ރުފިޔާ 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާއިން 

 )ނ(   
 

މެޗު  ފަހު،  ފެށުމަށް  މުާބރާތް  ޓީމަކުން  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  މި 
ޖެހިފައިވާ ދުވަހު ދަނޑަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކުޅުމަށް ހަމަ

ވަގުތު  މެޗުގެ  ނުވަތަ  ނުކުޅެފިނަމަ،  މެޗު  ޙާޟިރުވެ  ދަނޑަށް 
ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދަނޑުން ފައިަބއިފި ނަމަ، ނުވަތަ ގަސްދުގައި މެޗު 
ޓީމެއް  އެ  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ޢަމަލުކުރާ  އެގޮތަށް  ނަމަ،  ދޫކޮށްލައިފި 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ( އިން ސްސަތޭކަ ރުފިޔާރުފިޔާ )ފަ 500.00
 

މުާބރާތުގައި ހޮވާ މަޤާމްތަކާއި  
 ފައިސާގެ އިނާމް

22. 
 

މި މުާބރާތުގައި ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމުތަކާއި އެ މަޤާމުތަކަށް  
 ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 )ހ(   
 

މުާބރާތުގެ ޗެންޕިއަން ޓީމަށް ދިނުމަށް   -  ޗެންޕިއަން ޓީމްމުބާރާތުގެ  
ގެ  (  ރުފިޔާ  ހާސްފަނަރަ)  ރުފިޔާ  15000.00ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  
 ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ. ރަން މެޑެއްޔާއި ޓްރޮފީއާއި ފައިސާގެ އިނާމާއި

މާުބރާތުގެ ރަނަރއަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް   -  މުބާރާތުގެ ރަނަރއަޕް ޓީމް  )ށ(   



ގެ (  ރުފިޔާ  ހާސްދިހަ)ރުފިޔާ    10000.00ކަނޑައެޅިފައިވަނީ   
 ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ.  ފައިސާގެ އިނާމާއި ރިހި މެޑެއްޔާއި

 )ނ(   
 

މާުބރާތުގެ ފެއާރޕްލޭ ޓީމަށް ދިނުމަށް   -މުބާރާތުގެ ފެއާރޕްލޭ ޓީމް  
ރުފިޔާ)  ރުފިޔާ  5000.00ކަނޑައެޅިފައިވަނީ   ގެ (  ފަސްހާސް 
 ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ.ޓްރޮފީއާއި  ފައިސާގެ އިނާމާއި

 )ރ(  
 

 5މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު    -  ކުޅުންތެރިން  5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  
ހަމަޖެހިފައިވަނީ   ދިނުމަށް  ހަނދާނީ ޓްރޮފީއާއި  ކުޅުންތެރިންނަށް 

 ލިޔުމެވެ.   
 )ބ(   

 
މުާބރާތުގެ އެންމެ   -  މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ 

ޓްރޮފީއާއި ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  
 ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ. 

 )ޅ(  
 

މުާބރާތުގެ ކޮންމެ   -މުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗް  
 އެވެ.ފީއޮފް ދަ މެޗްއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓްރޮ މެޗެއްގެ މޭން

އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް   –މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ   )ކ(   
 ފީ ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ. ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓްރޮ

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

 
 މާނަކުރުން

 
23. 
 

 )ހ( 
 

ކައުންސިލް ޤަވާޢިދުގައި  އިދާރާމި  ބުނެފައި  ގެ  އެވަނީ   ކަމަށް 
 ގެ އިދާރާއަށެވެ.ތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތިލަދުންމަ

 )ށ(   
 

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ  މި ޤަވާޢިދުގައި ުބނެފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ  
 ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. 
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