
 

 

 2022ވޮލީ މުާބރާތުގެ ަޤވައިދު  ެދވަނަ އއ.ހިމަންދޫ ަކއުންސިްލގެ

 މުބާރާތް: .1

ހިމަންޫދ ވޮީލ މުބާރާތެވެ. މިމުބާރާތް ހުުޅވާލެވިފައިވަނީ ދެވަނަ ކައުންސިލްގެ  ހިމަންދޫ މި މުބާރާތަކީ ހ. 
ހިމަންޫދ ގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި އަިދ ކުޅުްނތެރިންނާއި  2ކޮންމެ ޓީމަަކްށ ގެންނަ ރަށުްނ ބޭރު ރައްޔިތުންނަށާއި 

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ވޮލީ ކޯޓެއްގައެވެ.  ިހމަންދޫމުބާރާތް ހިންގަމުން ދާނީ  ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މީހުންަނށެވެ.
 ވެ. އިން ފެށިގެން 01 މެއި 2022މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ 

 ވޮލީ މުބާރާތެވެ.  ވަނަ 2ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާްއވާ  ހިމަންދޫށ. މިއީ 

 ނ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަްށ އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ. 

 މެޗްކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާވަލަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ހިމަންދޫ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނީ
 ރޭވުމަށްފަހު ރޭވުނުގޮތުގެ ތާވަލަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަްށ ފޮނުވޭނެއެވެ.

 ކުޅުމުގެ ޤަވައިދު: .2

 މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މުބާރާތަށް މިކައުންސިލް އިްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވައިދާއި އެއްގޮތަށެވެ. ހ. 

 ށ. ވޮލީ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ޕާރކް ވޮލީ ޤަވައިދަށެވެ. 

 ނ. ފޮޅުވާފައި ކުރީ ޓޭޕަށް ބޯޅައެއް ނޭއްލޭނެއެވެ. 

 ޓީމް: .3

އޮފިޝަލުންނެވެ.  01ކުޅުންތެރިންނާއި  05ކުޅުންތެރިންނާއި ގިނަވެގެން  04ހ. ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ މަދުވެގެން 
 ) ޓީމްގެ ކޯޗްއަކަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. (  އެކަންޏެވެ.އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ކޯޗް 

 މީހުންނެވެ.  2. ކޮންމެ ޓީމަކަށް ރަށުން ބޭުރ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ޓީމް ލިސްޓްގައި ޖެހޭނީ ށ

ނ. ހުރިހާ ޓީމެއްވެސް ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ޓީމް ލިސްޓް ފޯމް ފުރިހަމަ ކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓްރީ ވާން 
 ވާނެވެ. 

 ކުޅުންތެރިންގެ ޔުނީފޯމް: .4

 ހ. ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރަންާވނީ ވޮލީބޯޅަ ޤަވައިދު ހުއްދަކުރާ ޖާރޒީއެކެވެ. 

 ޑިސިޕްލިންގ  .5

ލާފަށް ޢަމަލުކޮށްގެން އެަކން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޚިތަކަކާއި ކޮމިޓީއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ޑިސިޕްލިނަރީ. ކައުންސިލްގެ ނ
 އެޓީމެއް މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. 



 

 

ތައް ނާއި މިރަށުގެ ރަޖިސްޓްީރގައި ތިބި ފަާރތްޭބފުޅުން އުޅުއްވާ ގެން ރައްވެސްސަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައި ހިމަންދޫ. ޅ
 ބަލާނީ މިމުބާރާތުގަިއ، މިރަށުގެ ރަށްވެހިންކަމުގައެވެ. 

 ކުޅުންތެރިން: ކޯޗާއި .6

މުބާރާތުގެ އެހެން ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް  ކޯޗަކަށްހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި ހ. މުބާރާތުގެ ޓީމެއްގެ ޓީމް ިލސްޓްގައި 
 ނުހުރެވޭނެއެވެ. ކޯޗަކަށް ނުވަތަ 

ގޮތުގައި  ކޯޗެއްގެށ. ޓީމް ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް 
 ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޯޗަކަށްނުހިމެނޭނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް 

ކުޅުންތެރިންވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުްނ ނ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ 
ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެްނނުވާނެެއވެ. މިކަމާމެދު ޓީމްގެ އޮފިޝަލުން ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މަނާ

ބެޭލނެއެވެ.  ްށފައިވޭތޯން މިފަަދބޭސް ބޭުނންކޮމުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެިހނދެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކިކުޅުންތެރި
މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ކުޅުންތެރިން މިޓެސްޓްކުރުމަށް އިޖާބާީދ މިކޮމިޓީއާ އެއްބާރުލާން ޖެޭހނެއެވެ. މިފަދަ ބޭެހްއ 
އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބޭނުންކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެކަމާއިމެދު ކައުންސިލްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެންަނ 

 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ.  ފިޔަވަޅެއް

ރ. މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިްނ ޓެްސޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކުޅުންތެރިން ޓެސްޓް ކުރުމަށް އިުޢތިރާްފ ކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ 
ރުނުވެއްޖެނަމަ، އެކުޅުންތެރިޔާއާމެދު ކައުންސިލްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޚާޟި

 ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް ނުަވތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ. 

އެކަޝީގެންވާ ކުޅިވަރު ހެދުމެއްގައެވެ. އެކަށީގެންވާ ެހދުމެއްކަމުގައި ބަލާީނ ކޯޗު ބެންޗްގައި އިްނނަްނވާނީ ބ. 
ޓީޝާޓްގެ ކުލަ ކުޅުންތެރިްނގެ ޖާރޒީގެ ކުލަޔާއި  ސޫޓް އަދި ހަވީރީ ހެދުމެކެވެ. ކޯޗުގެކްޓީޝާޓާއި ސޯޓް، ޓްރެ

ބޫަޓށް )ޓެނިސްބޫޓް، އޮފިޝަްލ ނުވަަތ ކެޝުއަލް ޫބޓް( ކޯުޗވެސް އިންނަންވާނީ ތަފާތުވާންވާނެއެވެ. އަދި 
 އަރައިގެންނެވެ. 

ށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި މެޗްކުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭ، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާއަކަ  ކޯޗުޅ. 
 ޓީމުންކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ީޓމުގެ ކޯޗެވެ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައި 

 ކޯޗުންނާއި ކ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައި ރެފްރީންނާއި، ލައިސްމަނުންނާއި، ކުޅުންތެިރންނާއި 
ކައުންސިލްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ހިމަންދޫކޯޗުންނާއި މެދުދިމާކޮށް، ނޭދެވޭ ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޅުންތެރިންނާިއ، 

 ކޮމިޓީން ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ. 

ޗެއް ކުޅެމުންދާއިރު ދަނޑުބޭރުން ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގަިއ ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއްގަިއ ޓީމެއްގެ އެއްވެސް އ. މެ
 ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ކޯޗަކު ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ 

 

 މެޗުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނާއި ަބދަލުކުޅުންތެރިން: .7



 

 

މިނިޓަށް  30އެހެންބަޔަކު، މެޗް ފެށެން  ކޯޗުން ފިޔަވައި މި މިބާރާތުގެ ޓީމްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި 
 ވުމަށްފަހު އަދި މެޗް ނިމުމަށްފަުހ ކުޅޭ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމާއި ބެންޗްގައި ތިބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

 

 ކުޅޭތަނަށް ޚާޟިރުވުން: .8

މިިނޓް ކުރިން ކުޅެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓަށް ޚާޟިރުވާްނ  15ހ. ކުޅޭ ދެޓީމް އެމެޗެއް ފެށުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 
 ވާނެއެވެ. 

ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނެއެވެ. މެޗްފަށަންވާ  4ދުވަހެއްގައި ކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ މެޗް ކުޅެން ފަށާއިރު، ޓީމެއްގައި ށ. އެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  12ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލުކުރެވޭނީ މިޤަވަިއދުގެ  4ގަޑިއަށް 

ނ. ކައުންސިލުން އެދިއްޖެނަމަ ފައިނަލްމެޗް އޮންނަދުވަހު އިނާްމ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ފައިނަލް މެޗްކުޅޭ ދެ ޓީމް 
 ން އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައި ޓެނިހަށް އަރައިގެން ޚާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.ޓީމެއްގެ ކޯޗާއި ކެޕްޓަ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ

 މިނިޓް ތެރޭގައި ޓީމްތައް ކުޅޭ ސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ދާންވާނެއެވެ.  15ރ. މެޗް ނިމިގެން ލަސްވެގެން 

 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތާއި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސާނެގޮތް:.9

 ހ. މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކަށް ޕޮއިްނޓް ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ތާވަލާިއ އެއްގޮތަށެވެ. 

 ޕޮއިންޓް 3 އިން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ 3-1؛  3-0މެޗް 
 ޕޮއިންޓް 2 އިން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ  3-2މެޗް 
 ޕޮއިންޓް 1 އިން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ 3-2މެޗް 
 ޕޮއިންޓް 0 އިން ބަލިވެްއޖެ ނަމަ 1-3؛  0-3މެޗް 

 (25-0؛  25-0؛  25-0ޕޮއިންޓް ) 0 މެޗަށް ޚާޞިރު ނުވުން ނުވަތަ މެޗް ނުކުޅެ ދޫކޮށްލުން
 ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމްތަކެއް ޕޮއިންޓްގެގޮތުން ެއއްވަރުވެއްޖެނަމަ، 02ށ. 

 ނ. ފުރަތަމަ ބަލާނީ މޮޅުވި މެޗުގެ ޢަދަދަށެވެ.

ވެފައިވާނަމަ، ދެން ބަލާނީ އެޓީމެއް ނުވަތަ ޓީމްތަެކއް ކުޅެވިފައިވާ ހުރިހާ  ރ. މޮޅުވި މެޗްގެ ޢަދަދުވެސް އެއްވަރު
 މެޗެއްގެ ފައިދާ ސެޓަށެވެ.

މެޗެއްގެ ބ. ފައިދާ ސެޓުންވެސް އެއްވަރު ވެފައިވާނަމަ، ދެން ބަލާނީ އެޓީމެއް ނުވަތަ ޓީމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ 
 ސެޓްތަކުގެ ފައިދާ ސްކޯއަށެވެ.

ޓީމް ނުަވތަ ޓީމްތަށް އެންމެ ފަުހްނ  02ގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެފައިވާނަމަ، ދެްނ ބެލެވޭނީ  ޅ. ފައިދާ ސްކޯގެ
 ކުޅުނުމެޗުގެ ނަތީޖާ އަށެވެ.



 

 

 

 ޑިސްކޮލިފައިވުން:މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗް ނުކުޅުން އަދި  .10

 ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) 500/-ވަކިވެއްޖެނަމަ ހ. މުބާރާތުގައި ޓީމެއް، ުމބާާރތުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ކުރިން، ުމބާރާތުން 
 ރުފިޔާ( އިން ޖުރުމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 އައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) 800/-ށ. މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަށްފަުހ، މުބާރާތްފެށުމުގެ ކުރިން، ޓީެމއް މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ 
 މަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ރުފިޔާ( އިން ޖޫރި

 – 0ނ. ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް ނުކުޅުނުނަމަ، ެބލެވޭނީ އެޓީމެްއ އެމެޗުން ދެރަވީކަމުގައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް 
ޕޮއިންޓް އިދިކޮޅު ޓީމަށް ިލބޭނެއެވެ. މެޗް ނުކުޅުނު  03އަދި މޮޅުވީމާ ލިޭބ ސެޓް ިލބޭނެއެވެ.  03އިން ސީދާ  25

 އެވެ. ޓީމަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެ

ރ. މުބާރާތުގައި ކުޅެފައިވާ މެޗަކުން ޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމެޗެއް ކުޅެގެން އެޓީމަކަށް ލިބިފައިވާ 
ން ސީދާ ތިންސެޓް  0-25ޕޮއިންޓްތައް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް މެޗް ލިބޭނެއެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމަށް 

ިތން ޕޮއިންޓް އިދިކޮޅު ޓީމަްށ ލިޭބނެއެވެ. މެޗުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވުނު ޓީމަށް އެއްވެްސ  ލިބޭނެއެވެ. އަދި މޮޅުވީމާ ލިބޭ
 ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

ބ. މުބާރާތް ެފށުމަށްފަހު މެޗު ކުޅޭ ގަޑިއަކަށް ޓީމް ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހާޟިރުވެ، އެމެޗެއް ނުކުޅެފިނަމަ، 
ނުވަތަ އެމެޗެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކޯޓުން ފައިބައިފިނަމަ އެޓީމަކާއިމެދު މިޤަވައިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު 

 އެޅޭނެއެވެ. 

 

 ހިންގާ ނޭދެވޭ ޢަމަލު ތަކަށް ައޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް: ކޯޗުންތެރިންނާއި މެޗްގައި ކުޅުން .11

ނޭދެވޭ ޢަމަލެްއ ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުޅިވަރުެގ ރޫޙާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް  ކޯޗުންހ. މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ 
ކުރިއަްށ އޮތް މެޗުތަކަށް ނުވަތަ  ކޯޗަކުތަ ހިންގައިފިނަމަ އެކުށުެގ ކުޑަ ބޮުޑމިނަށް ަބލައި ޢަމަލު ިހންގި ކުުޅންތެރިއަކު ނުވަ

ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖުރުމަނާ  1500/-ރުފިޔާ އާއި  700/-މުބާރާތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

އާއި  800/-އެޓީމެއް  ވަނަ މާްއދާގެ ނ، ރ، ބ، ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ 12ށ. މިޤަވައިދުގެ 
 ރުފިޔާއިން ޖުރުމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.  1800/-

ނ. މެޗެއް ކުޅެމުންދާއިރު ަދނޑުބޭރުން ސަޕޯޓަރުންގެ މެުދގައި ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެްއގައި ޓީމެއްގެ އެއްވެސް 
ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. މިަފދަ ކަމެއްގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ބައިވެރި 

 ނުވަތަ މުބާރާަތށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކަށްވެއްޖެނަމަ 

 



 

 

 މެޗްދޫކުރުން:

ހ. މެޗެއް ދޫކުރުމަކީ މުބާރާތުަގއި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުިރޔަށްދިއުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ަނތީޖާއެއް އެއްޓީމަ ނުވަަތ 
 އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމް ބައިވެރިވެެގން ގަސްދުގައި ނެރުމެވެ. 

ދޫކޮށްލިކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލޭނެއެވެ. މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ށ. މެޗެއް 
 އެޓީމެއް / ޓީމުތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ، ކަނޑައެޅިގެން މެޗެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ

 

 ބަދަލުއައުން:މެޗް ކުޅޭނެ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް  .12

މުބާރާތް ފެށުމަްށފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެޗެއް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލެްއ ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަަމ 
ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެންގުމުން އެބަދަލަކާިއ އެއްގޮތަށް އެމެޗް ކުޅޭނީއެވެ. މިގޮތުން ބަދަލު ގެނެވޭީނ ހިމަންދޫއެބަދަލެއް 

ރުއަތުލެވިފައިވާ ތާވަލްގައި ެމޗްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް މެޗްަތކުގެ އިސްފަސް ތަރުތީބަށް ބަަދލެއް ނާންނާެނ ގޮތެއްެގ ގު
 މަތީންނެވެ. 

 

 ރެފްރީންނާއި ލައިސްމަނުން: .13

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީކަމާއި ލައިސްމަނުކަން ކުރާނީ ކައުންސިލުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ.

 

 ހުށަހެޅުން: މައްސަލަމުބާރާތުގެ މެޗެއްގެތެރޭގައި ދިމާވާ  .14

ލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އެޓީމެްއގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެވަގުތު ރެފްީރއަށް އެޕީލް ކުރެވިދާނެއެވެ. އްސަހ. މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މަ
ކެްޕޓަން ފުރަތަމަ ރެފްރީއަްށ ލަ ލިޔަން ބޭނުންަކން އެވަގުތު ޓީމްގެ ގޭމް އްސައަދި މެޗް ނިމުމުން ސްކޯޝީޓްގައި މަ

 24ލައެއް ސްކޯޝީޓްގައި ނޯޓްކުރުމާއެކު، އްސައަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މެޗް ނިމުމާއެކު އެޓީމެއްގެ ކެޕްޓަން އެމަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހިމަންދޫލައެއް ލިއުމަކުން އްސަގަޑިއިރަށްވުރެ ލަސްނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، އެމަ

މެޗުގައި  ކެޕްޓަނެވެ.ލަ ހުށަހަޅައި ފޮނުވާ ސިޓީގައި ސޮއިކުރާނީ ޓީމުގެ ކޯޗް ނުވަތަ އްސަވެ. މިގޮތުން މަހުށަހަޅަންވާނެއެ
 ލައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އްސަދިމާވާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން، މިނޫންގޮތެއްގައި ހުށަހެޅޭ މަ

-އެއް މައްސަލަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ކޮންމެ ސައްށ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައި ދިމާވާ ކަމަކާއި ުގޅިގެން މަ
ނިމުނީ ޓީމާއި އެއްކޮޅަށްނަމަ،  މައްސަލަބަލައި ނިމޭއިރު،  މައްސަލަ)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. އަދި  200/

 އެފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ. 

 އިޝްތިހާރު: .15



 

 

އިސްލާމްދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫާނއި ޤަވައިދާއި ޚިލާފުނުވާ އިްޝތިހާރު ޖެހުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތުގައި 
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންޖެހޭ ހިމަންދޫޓީމަކުން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ިއޝްތިހާރަކީވެސް އެބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން 

 އެއްޗެކެވެ. 

 :މައްސަލައިތުރު  .16

ހ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފަިއވާ ޓީމަކާއި ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކާއި ނުވަތަ އޮފިޝަލަކާއި ދޭތެރޭ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ބޭރުން 
 ސޮއިކޮށްފައެވެ.  ކެޕްޓަންނުވަތަ އެޓީމެއްގެ  ކޯޗުއެއް ހުށަހަޅާނީ އެޓީމެއްގެ މައްސަލަދިމާވާ 

ށ. މިޤަވައިދުގައި ުނހިމެނޭ ަކމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާއި މުބާރާތުެގ ކޮމިޓީއާިއ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ 
 ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. ހިމަންދޫލަފައާއިއެކު 

 މުބާރާތުގައި ހޮވޭ ވަނަތައް: .17
 ޗެމްޕިއަންޓީމް -
 އަޕް ޓީމް ރަނަރ  -
 ން ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާަނމަ(ތިންވަނަ ޓީމް )ފަސްޓީަމށްވުރެ ގިނައި -
ޑްރީމް ޓީމް ) ބެސްޓް އެޓޭކަރ، ސެކަންޑް ބެސްޓް އެޓޭކަރ، ެބސްޓް މިޑްލް ބްލޮކަރ، ސެކަންްޑ ބެސްޓް މިޑްްލ  -

 ބްލޮކަރ، ބެސްޓް އޮޕިސިޓް ޕްލޭއަރ، ބެސްޓް ސެޓަރ، ބެސްޓް ލިބަރޯ ޕްލޭއަރ، ބެސްޓް ކޯޗް(
 މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ  -
 ރާތުގެ ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމްމުބާ -
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