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 މަޤްސަދު  މައިގަނޑު  އަދި  ތަޢާރަފް  މުބާރާތުގެ  - 1
ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، އިޖުތިމާޢީ  ،ދުތަކަކީޞަމައިގަނޑު މަގް މުބާރާތުގެ 1.1

މުބާރާތްތަކުގައި  ،ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއިރޫޙާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކުރުމާއި، ހިމަންދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމާއި، 
 ނުމެވެ.ފަހިކޮށްދި ތު ޞަވާދަކުރުމުގެ ފުރު

ފަހަރު ބޭއްވުމަށް  1ކޮންމެ އަހަަރކު  ބާއްވާ ކޮށްގެން ަކއުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް  ހިމަންދޫ. އއ މުބާރާތަކީ މި 1.2
 .އެވެ 2022 ކަޕް ފުޓްސަލްހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ކިޔާނީ  މިމުބާރާތަށް. ވެކެމުބާރާތެ ފުޓްސަލްވާދައިގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ

ކުޅުމަށް  މެޗްތައް މުބާރާތުގެ މި އަދި. ގައެވެ 16:00 ދުވަހުގެ ބުރައިސްފަތި ވާ 2022 މްބަރނޮވެ 10 ފެށޭނީ މުބާރާތް 1.3

 .ދަނޑުގައެވެ ފުޓްސަލް ހިމަންދޫ. އއ ހަމަޖެހިފައިވަނީ

 .ކުޅޭވޭގޮތަށެވެ އެއްފަހަރާ ކުޅުންތެރިންަނށް 5 ޓީމެއްގައި ކުރިޔަށްދާނީ މެޗްތައް މުބާރާތުގެމި  1.4
 ހާސް ހަތަރު ) 4000/- ޓީމަށް އަޕް  ރަނާރސް  އަދި (ރުފިޔާ  ހާސް އެގާރަ) 11000/- ޓީމަށް ޗެމްޕިއަން  ތުގެމުބާރާ މި 1.5

 .ހަމަޖެހިފައެވެ ވަނީ ދިނުމަށް އިނާމެއް ފައިސާގެ ގެ ރުފިޔާ(

 

 ބައިވެރިވުން  މުބާރާތުގައި  - 2
އިން އޮންލައިންކޮށް ފުޭރނޭ  www.himandhoo.gov.mv ސައިޓުކައުންސިލްގެ ވެބް ޯފމު ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ މުބާރާތުގައި 2.1

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންާނެނއެވެ.

 ވާ ޓީމްތަކުްނ ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ރުފިޔާއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.ބައިވެރި ބާރާތުގައިމު 2.2

 .ފަހުގައެވެ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ގޮތުގައި ޓީމެއްގެ މުބާރާތުގެ މި އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެ ވެވޭނީ ބައިވެރި މުބާރާތުގެ މި 2.3
 ހުަށހެޅުމުން ފޯމް އިާދރާއަށް ކައުންސިލްގެ އެއްގޮތަށްިއ ޤަވާއިދާ މި ބައިވެރިވެވޭނީ ޓީމަކަށް  ކޮންމެ  މުބާރާތުގައިމި  2.4

 ފޯމާއިމެދު. ލިބުމުންނެވެ ލިޔުން  އެކަމުގެ އިނިންމުމަ ސައްހަކަމަށް ފޯމް ފާސްކުރުމަށްފަހު ފޯމްބަަލއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
 ކުރިން  ޑެޑްލައިންގެ އަދި. ލިބޭނެއެވެމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޓީ  ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ  48 ހުށަހަޅާތާ ފޯމް ،ލިޔުން ނިންމާ ގޮތުގެ

 .ދުވަސްދެވޭނެއެވެ 1 އިސްލާހުުކރުމަށް ފޯމްތަށް ސައްހަނޫން ތެރެއިން  ފޯމްތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ
 އުޅޭ  އިނދެގެން މީހަކާ ހިމަންދޫ ) ރައްޔިތުން ހިމަންދޫގެ ހަމަޖެހިފައިަވނީ  ދިނުމަށް ތުޞަުފރު ބައިވެރިވުމުގެ މުބާރާތުގައި މި 2.5

 ކުޅުންތެރިޔާގެ  ހިމަްނޫދގެ ރަށްވެއްސަކާއި ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ދަރިްނނަށާއި އަދި ،މީހުްނނާއި ބޭރު ރަށުން

 ގިނަވެގެން ޓީމެއްގައި ޮކްނމެ އިތުރުން މީގެ. ނަށެވެ (މީހުން އޮންނަ ގައިރަޖިސްޓްރީ ހިމަްނދޫގެ އަކީ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ
 އަރިއަތޮޅުގެ  މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ދައުވަތު ދީގެން ބައިވެރިވާ އަދި. ނިދާނެއެވެހިމެ ކުޅުންތެރިން 2 ރަށުންބޭރު
 .ރިޒޯޓްތަކަށެވެ ،ރަށްތަކަށާއި

 .އެޓީމަކުންނެވެ ހަމަޖައްސާނީ ހުރިހާކަމެއްވެސް ޓީމުަތކުގެ ބައިވެރިވާ މުބާރާތުގައި މި 2.6

އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ޓީމް  މުބާރާތުގެގެ ގޮތުަގއި ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ އެއްވެސް އޮފިސަލަކަށް އޮފިޝަލުން މުބާރާތުގެ 2.7
 ލިސްޓްގައި ނުހިމެނެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް މުބާރާތާއި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ  2.8

 ކައުންސިލުން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ގުޅޭގޮތުން
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. ވެމެނޭޖަރެ އެޓީމެއްގެވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ޒިންމާން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޓީމްަތކުމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  2.9
 އަކީ  މެނޭޖަރމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ  ނަމަވެސް. ބެހެއްޓިދާނެއެވެ ކުއްޖަކު  ނުވާ  އަހަރު 18 ކޯޗަކަށް ޓީމްގެ
.ވާންވާނެއެވެ ބޭފުޅަކަށް މަތީ އަހަރުން 18

 ހިންގާ ފަރާތް މުބާރާތް  – 3
 ނެވެ.ކައުންސިލުން އައްޔަންކުރާނީ ކޮމިޓީ ޓެކްނިކަލް ،އާއި ކޮމިޓީ ޑިސިޕްލިނަރީ ،އާއި ކޮމިޓީ ހިންގާ މުބާރާތުގެ 3.1
 ކޮމެޓީ  ޑިސިޕްލިނަރީ ،ކޮމިޓީއާއި ހިންގާ މުބާރާތް އައްޔަންކުރާކައުންސިލުން  ޓީމަކުންވެސް ހުރިހާ ބައިވެރިވާ މުބާރާތުގައި 3.2

.ކުރަންވާނެއެވެ އިޙްތިރާމް ނިންުމންތަކަށް ކޮމެޓީގެ ޓެކްނިކަލް އާއި

ޝަރުތުތައް  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބާގައި  ގެ ކުޅުންތެރިން  - 4
. ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުުތތައް އަންނަނިވި ކިބާގައި ކުޅުންތެރިންގެ ބައިވެރިވާ ބާރާތުގައިމި

 . ވާންވާނެއެވެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަހަރުވެފައިވާ 14 ނިޔަލަށް ގެ 23:59 ގެ 2022 ބަރނޮވެމް 09 ކުޅުންތެރިޔަކީ 4.1
 އެއްވެސް  ބެލެނިވެރިޔާގެ އެކުއްޖެއްގެ ކުއްޖެނަމަ ނުފުރޭ އަހަރު 18 ނުވަތަ ދަރިވަރެއްނަމަ ކިޔަވާ މަދަރުސާގައި ސްކޫލް 4.2

 އަހަރުނުވާ ކުޅުންތެރިންގެ 18. އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށްފައިވާ ބެލެނިެވރިޔާ ނެތްކަމަށް އިއުތިރާޒެއް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިވާ ބެލެނިވެރިންގެ ސޮއި ޔަގީން ކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފަބެލެނެވެރިން ުހށަހަޅާ ލިޔުންތަުކގައި 

މުބާރާތުގައި އެއްވެސް ޓީމެއްގައި ބައިވެރިއެއް މި ކުޅުންތެރިޔަކަށް  ކޮށްފިނަމަ އެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ގުޅުމުން ލިޔުމާމެދު އިންކާރު
ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚްގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ މުބާރާތުގައި  ލިޔުން ނެތްކަމުގެ އިއުތިރާޒެއް) .ނުވެވޭނެއެވެ

(.ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން އިދާރާއަށް

ކުރުން  ރަޖިސްޓްރީ  ކުޅުންތެރިން  - 5
 އަހަރު 18 މީލާދީގޮތުން މުބާރާތް ފެުށމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހާހަމައަށް  މެނޭޖަރުންނަކީ ޓީމުަތކުގެ ބައިވެރިވާ މުބާރާތުގައިމި  5.1

 .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތެއްކަމުގައި ފުރިފައިވާ

 ގެ  14:00 ގެ 2022 މްބަރނޮވެ 8 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ފޯމުގައިހުރި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ތުގައިމުބާރާ 5.2
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ކުރިން

 8 ކޮޕީ ސާފު ގެމުލިޔު ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި ނުވަތަ ކާޑު ައއިޑީ ހަމަނުވާ މުއްދަތު ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ ހިމަނާ ލިސްޓްގައި މްޓީ 5.3
 ކާޑު  އައިޑީ ނިޔަލަށް މިމުއްދަުތގެ .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުރިންގެ   14:00ގެ 2022 ނޮވެމްބަރ

 ޓީމްލިސްޓުން  ނަން އޮފިޝަލެއްގެ ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިއެއް އެޓީމެއްގެ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ކޮޕީ ގެ(ލިޔުން ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި) ނުވަތަ
.އުނިކުރެވޭނެއެވެ

 އެފަރާތެއް ނުވަތަ އެޓީެމއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮށްފައިވާކަމަށް މަސައްކަތް އޮޅުވާލަން މަޢުލޫމާތު ގަސްތުގައި 5.4

.ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ބާރު ޑިސްކޮލިފައިކުރުމުގެ

 ދެޓީމެއްގެ ނަން ކުޅުންެތރިއެއްގެ ނުވަތަ ،މެނޭޖަރ ،ކޯޗް. ނުކުޅެވޭނެއެވެ ޓީމަކަށް ގިނަ އެއްޓީމަށްުވރެ ތެރިއަކަށް އެއްކުޅުން 5.5
 އެނާ  ނުވާނަމަ ނަގާފައި އުޖޫރައެއް  ޓީމަކުން އެއްވެސް ބަލާ އެމައްސަލަ ޖަޖުކޮމިޓީން މުބާާރތުގެ ހިމަނައިފިނަމަ ލިސްޓްގައި
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 އުޖޫރަ  ޓީމުން 2. ނުކުޅެވޭނެއެވެ ނޫނީ ޓީމަކަށް އެނަގާފައިވާ ވާނަމަ އުޖޫރައެއްނަގާފައި އަދި . ދެވޭނެއެވެ ޓީމަކަށް ބޭނުން
 .ނުކުޅެވޭނެއެވެ ޓީމަކަށް އެއްވެސް ނަގާފައިވާނަމަ

 އަދި ެމނޭޖަރ ދެއޮިފޝަލުންނަކީ. ްނނެވެއޮފިޝަލު 2 ،ކުޅުްނތެރިންާނއި 8 އެއީ. ީމހުންނެވެ 10 ހިެމނޭނީ ލިސްޓުގައި ޓީމް 5.6

 އެއްވެސް  މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންނަކަށް ދެ މި  އަދި. އޮންނަންާވނެއެވެ ފާހަގަވެފައި އެގޭނެހެން އޮފިޝަލުން 2 ފޯމުގައި . ކޯޗެވެ
 .ނުކުޅެވޭނެއެވެ މެޗެއްގައި

 ނުވެވޭެނއެވެ. ބައިވެރިޔެއް ކުޅުންތެރިންނަކަށް ޤައުމުތަކުގެ ބިދޭސީ ތެރޭަގއި ކުޅުންތެރިންގެ ރަށުންބޭރު 5.7

 

 ގަވައިދު  ކުޅުމުގެ .  - 6
 މުބާާރތުގެ. ަބލައިގެންނެވެ އަދަަދށް ޓީމްތަކުގެ ބައިވެރިވާ މުބާރާތުގައި ކަނޑައަޅާނީ އަދަދު މެޗުތަކުގެ ކުޅޭނެ މިމުބާރާތުގައި 6.1

 ޓީމްތައް . ގައެވެ ކަނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ އަދަށްބަލައި އެކުލަވާލެވޭ ސެޑިއުލް ކުޅޭގަޑި  މެޗްތައް
 އަތުވެއްޖެނަމަ ބަދަލެއް އެއްވެސް ޝެޑިއުލަށް. ިހމެނޭނެއެވެ ޝެޑިއުލްގައި ފޮނުވާ ޓީމްތަކަށް ގުރުލުމަށްފަހު ގަޑި ކުޅެންޖެހޭ

މެޗް  ކުރެވޭނީ )ބަދަލު. ލިބިގެންވެއެވެ  ކޮމެޓީއަށް ޖަޖު އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ޝެޑިއުލް. އަންާގނެއެވެ ޓީމްތަކަށްއެކަން

 (.ތަރުތީބުްނނެވެ

 .ދެހާފެވެ މިނެޓުގެ 20 ކުޅޭނީ މެޗެއްގައިވެސް ހުރިހައި މުބާރާތުގެ 6.2

 މިނެެޓވެ. 5 ދިގުމިނަކީ އިންޓަވަލްގެ 6.3

 ބޯޅަ. ފުޓްސަލް: ބޯޅަ 6.4

 މެޗްގެ  ޖަހައިގެން ޕެނެލްޓީ ކުޅުމަކާނުލައި އިތުރުވަގުތުގެ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެޓީމު ފައިނަލްމެޗުގައި މެޗްތަކާއި ސެމީފައިނަލްގެ 6.5
 .ނެރެވޭނެއެވެ ނަތީޖާ

 

 އޮފިޝަލުން  ކުޅުންތެރިންނާއި  ބަދަލު  ،ހުށަހެޅުމާއި  ފޯމު  އެދި  ބައިވެރިވުމަށް  މުބާރާތުގައި  - 7
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ހަމަވުމުގެކުރިން ވަގުތު އިޢުލާނުގައިވާ ކޮށްފައިވާ އެކަމާގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މުބާރާތުގައި 7.1

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ފޯމު ދޫކުރާ

 އަދި  ،އެޑްރެސް ދާއިމީ ،ނަމްބަރު ޖާރޒީގެ  ،ޖާރޒީކުލަ ،ނަން ފުރިހަމަ ހުށަހަޅާއިރު  ފޯމު އެދޭ ބައިވެރިވުމަށް މުބާރާތުގައި  7.2

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ުފރިހަމަކުރެވިފައި އެނގޭގޮތަށް ނަްނބަރު މޮބައިލް

 .ހުންަންނވާނެއެވެ ފާހަގަކުރެވިފައި އެނގޭގޮތަށް ކޯޗް އަދި ،މެނޭޖަރު ޯފމުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ މުބާރާތުގައި 7.3

 ވަގުުތންހާޟިރުވާންޖެހޭ  ދަނޑަށް އެޓީމެއް ނާޅައި ފާސް ދޫކުރާ ކައުންސިލުން އޮފިޝަލަކަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް 7.4
 .ނީނދެވޭނެއެވެ ބެންުޗގައި ނިމެންދެން މެޗު ފެށިގެން

. ހޯދަންވާނެއެވެ ފާސް ދެއްކުމަށްަފހު ޖޫރިމަނާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމެޓީއާއި ޖަޖު ގެއްލިއްޖެނަމަ ފާސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް 7.5
 ޖޫރިމަނާއެއް  ރުފިޔާގެ )ފަންސާސް(. ރ50/- ދޫކުރެވޭނީ ފާހެއް އިތުރު ގެއްލިއްޖެނަމަ ފާސް  ދޫކުރާ ކައުންސިލުން
 .ދެއްކުމުންނެވެ
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 މުބާރާތުގައި ުހއްދަދެވޭނީ ިތބުމުގެ ބެންޗުގައި ޓީމުގެ ެފށިގެން ވަގުތުން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދަނޑަށް ކުޅޭޓީމު މެޗް 7.6
ކުޅުންތެރިންނާއި  ތިޭބއިރު ބެންޗުގައި މިގޮތުން އަދި. އެކަންޏެވެ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާޯފމުގައިވާ ބައިވެރިވުމަށްއެދި
 ގެ ޖާޒީ ލައިގެންނެވެ.އޮފިޝަލުން އަރައި ބޫަޓށް ތިބެންާވނީ އޮފިޝަލުންވެސް

 

 ރެފްރީން  ގެ މުބާރާތު  - 8
 ނެވެ.އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން ފަރާތްތަކަމަށްވާ އިންތިޒާމްކުރާ މިމުބާރާތް ހަމަޖައްސާނީ ރެފްރީން މުބާރާތުގެ 8.1

 

 ޖާޒީގެނަމްބަރު  ،ޖާރޒީއާއި  ގެ މުބާރާތު  - 9
 ށެވެ.އާއި ދެމެދުގެ ނަމްބަރަކަ 99ން  1ޒީ ނަމްބަރު ވާންވާނީ ޖާ 9.1
އި ހުންނަންާވނެއެވެ. ޖާރޒީ ނަމްބަރު ހުންނަންވާނީ ޖާރޒީގެ ކުލަ އާއި ޖަހާފަޖާރޒީގެ ފުރަގަހުގައި މެދަށްވާގޮތަށް ނަމްބަރު  9.2

ތަފާތު ކުލައަކުން ދުރަށް އެނގޭގޮތަށެވެ. ދެ ޖާރޒީ ބައި ބޭނުން ކުރިނަމަވެސް ދެ ޖާރޒީ ބައިގައިވެސް ހުންނަންވާނީ ކޮންމެ 
 ރެވޭނެއެވެ. ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެއް ނަންބަރެކެވެ. ތަފާތު ނަްނބަރެއް ރަޖިސްޓަރއެއް ނުކު

ނަމަކީ އައިޑީ ކާޑުގައިވާ  ހިމަނާ ،ނަމަހިމަނާއަދި ޖޯޒީގައި ކުޅުންތެރިއާގެ ނަން  ޖޯޒީގައި ޓީމުގެ ނަން ޖެހިދާނެއެވެ. 9.3

  ނަމަަކށް ވާްނވާނެއެވެ.ނަންތަކުގެތެރެއިން
ތް ހިންާގ ޖާޒީގެ ކުލަ ނިންމުމުގައި ޓީމްރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ތަރުތީބުން ބަލައި ކުލަދިނުމުގެ ުފރުސަތު މުބާރާ  9.4

 ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

 ޓީމްލިސްޓް  ،ހާޟިރުވުމާއި  ދަނޑަށް  ،ތަނާއި  ކުޅޭ  މުބާރާތް  - 10
 10 ފެށުމުގެ މެޗް އަދި .ޚާޒިރުވާންވާނެއެވެ ދަނޑަށް ދެޓީމް  ކުރިން މިނިޓް 15 ަގޑީގެ ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށުމަށް މެޗް 10.1

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އާއި ރެްފރީ ބަދަލު ޓީމްލިސްޓް ދުވަހު ޓީމެއްގެވެސް ކޮންމެ މިނެޓްކުރިން

 ހަމަޔަށް ކުޅުންތެރިންނާ 5 މަދުވެގެން އެޓީމެއްގައި ފަށާއިރު ކުޅެން މެޗް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅެން އެދުވަހެއްގައި 10.2

 ގޯލް  2 ފައިދާ ،އާއި ޕޮއިންޓް  3 ޓީމަށްޚާޒިރުވި ނަމަޚާޒިރުނުވެއްޖެ ކުޅުންތެރިން 5 ގަިޑއަށް ފަށާ މެޗް. ހުންނަންވާނެއެވެ
  ލިބިގެންވެއެވެ.ފަރާތަށް ހިންގާ މުބާރާތް އިޚްތިޔާރު ޢަމަލުކުރުމުގެ މަތިން ގައިާވގޮތުގެ ޤަވައިދުގެ ދިއަ. ލިބޭނެއެވެ

 ފެނިއްޖެނަމަ ކޮމެޓީއަށް ޖަޖު ކަނޑުގަދަވެއްޖެކަމަށް ނުހެދޭވަރަށް ފުރާދުއްވާ ފެންބޮޑުވުމާއި ދަނޑުގައި  ވާރޭވެހި ސުންގޯސްވެމޫ 10.3
 މިނިޓު ކުރިން  30 މެޗްފެށުމުގެ ފަސްކުރާނަމަ މެޗް މިގޮަތށް އަދި. ލިބިގެންވެއެވެ ށްއަކޮމިޓީޖަޖް  ބާރު ފަސްކުރުމުގެ މެޗް

 .އަންަގންވާނެއެވެ މެނޭޖަރުންނަށް ގެޓީމް 2

 އެކަން އަދި. ނުލިބޭނެއެވެ ޕޮއިންޓެއް އެއްވެސްޓީމަކަށް ނުވެއްޖެނަމަ ޚާޒިރު ޓީމް 2 ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅެން އެދުވަހެއްގައި 10.4
 ފަރާތަށް ލިބެގެން ވެއެވެ. ހިންގާ މުބާރާތް އިޚްތިޔާރު އަމަލުކުރުމުގެ މަތިން ަގއިވާގޮތުގެ މިޤަވައިދުގެ ބަލައި ހިނގިގޮތް

 ެއހެން އެއްޓީމުން ދިމާވެއްެޖނަމަ ޖާރޒީކުލަ ޓީމްގެ 2. އިންނެވެ ޖަޖުކޮމެޓީ ކަނޑައަޅާނީ ބެންޗް ޓީމުގެ 2 މެޗްކުޅޭ 10.5

މެނޭޖަރުންގެ ހާޒިރުގައި  ޓީމްގެ 2 ކަނޑައަޅާނީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭބައެއް ޖާރޒީ އަދި. ޖާރޒީލާންވާނެއެވެ ކުލައެއްގެ

 ނުވަތަ ޖަޖް ކޮމެޓީއިން ދޭ ބިބްސް ލާންޖެޭހެނއެވެ. ގުރުނަގައިގެންނެވެ.

 .ގައެވެދަނޑު ފުޓްސަލް ހިމަންދޫ. އއ ކުޅޭނީ މެޗްތައް މުބާރާތުގެ 10.6
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 ކުޅޭ ގޮތް މުބާރާތް  – 11
 މުބާރާތް ބަލައިގެން އަދަދަށް ބައިވެރިވާ ޓީމްތައް ނިންމާނީ ގްރޫޕްބަހައިގެންތޯ ނުވަތަ ސިސްޓަމަށް ޕޮއިންޓް ކުޅޭނީ މުބާރާތް 11.1

.އިންނެވެ ކޮމިޓީ ހިންގާ

ގޮތް  އަމަލުކުރާނެ  އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ  ދޭގޮތާއި  ޕޮއިންޓެ  – 12
އުސޫލުންނެވެ. ތިރީގައިވާ އަމަލުކުރާނީ ޓީމެއް ހުރިހާ

.ޕޮއިންޓެވެ 0 ބަލިވެއްޖެނަމަ އަދި. ޕޮއިންޓެވެ 1 ީޓމަކަށް ލިބޭނީ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ. ޕޮއިންެޓވެ 3 ނީމޮޅުވާ ޓީމަށް ލިބ12.1ޭ

.ގޯލްތަފާތުްނނެވެ ކަނޑައަޅާނީ މޮޅުވާޓީމެއް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގިނަޓީމް އެއަށްވުރެ ނުވަތަ  ޓީމް 2 ގޮތުން ޕޮއިންޓްގ12.2ެ
ޓީމެކެވެ. ގޯލްޖަހާފަިއވާ ގިނަ އެއްމެ ބަލާނީ ކަމަށް މޮޅުވާޓީމެއް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބަލައިގެންވެސް ގޯލްތަފާތުނ12.3ް

ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. ބަލާނީ ޓީމެއް މޮޅުވާ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މަތީގައިވާގޮތަށްވެސ12.4ް
. ޖައްސައިގެންނެވެ ސްޓޮޕްވޮޗް ކުޅޭނީ މެޗެއްވެސް ހުރިހާ މުބާރާތުގ12.5ެ
ޕެނަްލޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ބަލާނީ މޮޅުވާޓީމެއް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ޓީމް 2 ހަމަވާއިރު ވަގުތު ކުޅުމުގެ މެޗުގައި ފައިނަލ12.6ް

މައްސަލަތައް  ޑިސިޕްލިނަރީ   – 13
 އެއްކުޅުންތެރިޔަކަށް  ދެމެޗުގައި ޖެހިޖެހިގެން އަމާލުކުރާނީ ދައްކައިފިނަމަ ކާޑް ރީނދޫ ކުޅުންތެރިޔަކަށް މުބާރާތުގައި 13.1

 ވަނަ 2 ތެރޭގައި މުާބރާތުގެ ޫނނަސް ޖެހިޖެހިގެން އަދި. ނުކުޅެވޭނެއެވެ މެޗެއް އަންނަ ޖެހިގެން ދައްކައިފިނަމަ ރީނދޫކާޑެއް
 އެއްމެ  ނިންމާއިރު ސްޓޭޖް ގްރޫޕް އަދި. ނޭރޭނެއެވެ އެކުޅުންތެރިޔަކަށް މެޗެކަށް އަންނަ ގެންޖެހި ހަމަވުމުން ރީދޫކާޑު

 ރީނދޫކާޑް  2 ނަމަވެސް. މާފްކުރެވޭނެއެވެ ދާއިރު ސެމީއަށް ކާޑް ކުޅުންތެރިޔާގެ ދައްކާފައިވާ ކާޑް  1 ރީނދޫ ފަހުމެޗުގައި
. ނުކުޅެވޭނެއެވެ މެޗެއް އަންނަ ޖެހިގެން ސަސްޕެންޑްވެފައިވާނަމަ ނިމޭއިރު ގްރޫޕްސްޓޭޖް ހަމަވެގެން

.  ނުކުޅެވޭނެއެވެ މެޗެއް އަންނަ ޖެހިގެން ދައްކައިފިނަމަ އްޑެރަތްކާ 13.2

 ރޫހާ  ކުޅިވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ނުވަތަ އޮފިޝަލެއް ޓީމެއްގެ ތެރޭގައި މުބާރާތުގެ ުނވަތަ ވަގުތު ހިނގަމުންދާ މުބާރާތް 13.3

 އަދަބެއް  އިން ކޮމިޓީ ޑިސިޕްލިަނރީ ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް އެކަމުގެ ހިންގައިފިނަމަ ހަމަނުެޖހުމެއް ނުަވތަ ހިލާފްވެއްޖެނަމަ
 ....އަަދބުތަކަކީ ދެވޭ ންމިގޮތު. ދެވިދާނެއެވެ

 އުނިކުރުން ޕޮއިންޓް ިލބިފައިވާ އެޓީމަކަށް )ހ(

. ސަސްޕެންޑްކުރުން ޓީމް ނުވަތަ އޮފިޝަލް/ކުޅުންތެރިޔާ ހަމަނުޖެހުންހިންގި މެޗުތަކަކަށް  ނުވަތަ މެޗަކަށް)ށ( 
  ވަކިކުރުން މުބާރާތުން އެކުޅުންެތރިޔެއް ނުވަތަ އެޓީމެއް( ނ)
 ެފނިއްޖެ ބަލަން މައްސަލައެއް އެ  ކޮމިޓީއަށް ޖަޖު ާކޑުގެއިތުރަށް ދެއްކޭ ބާވަތުން  ކުށުގެ ކުރާ ކުޅުންތެރިޔަކު މެޗެއްގައި( ރ)

 ބޮޑުކުޑަމިނަށްބަލާ  މައްސަލަތަކުގެ މިފަދަ އަދި. ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ ބަލައި މައްސަލަ ހިނދެއްގައި
 އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތައް ލިބެގެންވެއެވެ.ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ( 2000/-

.  ނުކުޅެވޭނެއެވެ މެޗެއް އަންނަ ޖެހިގެން ދައްކައިފިނަމަ ރަތްކާޑެއް
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 ކުޅެން  ކުރުމާހަމައަށް އިޢުލާން ނިމުނުކަން ރަސްމިއްޔާތު  މެޗުގެ  ފެށިގެން ކުރިން މިނެޓް 10 ގަޑީގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ފެށުމަށް 13.4
 މީހަކު  އެއްވެސް ހިމެނޭ ޓީމްލިސްޓުގައި ޓީމެއްގެ އެއްވެސް ފިޔަވައި އޮފިޝަލުން ކުޅުންތެރިންނާ ޓީމުގެ 02 ހަމަޖެހިފައިވާ

 )ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( .ރ200/- އެމީހަކު ނުވަތަ ފެންސް ދާގަނޑަށް އަރައިފިނަމަ ަވދެއްޖެނަމަ އެތެރެއަށް ގެފެންސް ދަނޑުގެ

. ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ އިން
 ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ ހުއްޓުވުަމށް ނުވަތަ ހުއްޓުވުން މެޗެއް  ހިންގަމުންދާ މެނުވީ އެދިގެން ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރާ 13.5

-  އާއި )އެއްހާސް ރުފިޔާ( . ރ1000/- ކޮންމެފަރާތެއް އަމަލުކުރާ ޚިލާފަށް މިއާ. މަނާކަމެކެވެ އެރުމަކީ ދަނޑުމައްޗަށް
 ޤާނޫނީ  ހޯދުމަށް ފައިސާ ޖޫރިމަނާ މި އަދި. ޖޫރިމަނާުކރެވޭނެއެވެ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( ރ10000/

. ކަމެކެވެ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު ހިމަންދޫ ކައުންސިލަށް ހިމަންދޫ. އއ ފުރިހަމަކުރުމަކީ މަރުހަލާއެއް ހުރިހާ

 ޖޫރިމަނާ  ކޮށްފައިވާނަމަ ޖޫރިމަނާ  އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔަކު ސަބަބަކާހުރެ އެނޫްނވެސް ނުވަތަ ސަބަބުން ކާޑެއްގެ 13.6
ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ،  ޓީމް އަދި. ނުކުޅެވޭނެއެވެ މެޗެއްގައި އެއްެވސް މިމުބާރާތުގެ އެކުޅުންތެރިޔަކަށް ހިނދަކު ނުދައްކާހާ ފައިސާ

މެޗެއްގައި ނުކުޅެވޭއެވެ.  ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ޖަޖު ކޮމެޓީއަށް  ދެއްކުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެޓީމަކަށް ކުރިޔަށް އޮތް  އެއްވެސް 

މެޗެއްގައި އެޓީމަކަށް ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިއަކަށް އަދި ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްުކރާ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ނުވަތަ 
ނުކުޅެވޭއެވެ.

 ހައްލުނުކުރެވޭވަރުގެ ޖަޖުކޮމެީޓއަށް ،ހިންގާކޮމިޓީއާއި ުމާބރާތް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ިހންގުމަށް ކަންަކން އެއްމެހާ މިމުބާރާތުގެ 13.7

 ހިމެނޭނަމަ  ޓީމެއްގައި މެމްބަރަކު  ކައުންސިލްގެ އަދި. ންނެވެ ކައުންސިލު ނިންމާނީ އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް

. ންނެވެމެމްބަރުދެންތިބިމ ފިޔަވައި އެކުޅުންތެރިޔަކު
 ޖިނާއީ އޮފިޝަލެއް އަދި ކުޅުންތެރިޔެއް އެއްވެސް ބައިވެިރވެފައިވާ މިމުބާރާތުގައި އެއްވެސްކަަމކާގުޅިގެން ހިނގާ މިމުބާރާތުގައި 13.8

 ލިބިގެންކައުންސިލަށް  ބާރު  ހުށަހެޅުމުގެ ސާރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  އެކަމެއް އަރައިގެންފިނަމަ ކުށަކަށް އެއްވެސް

. ވެއެވެ
 ލިސްޓެއްގައި  ޓީމެއްގ އެއްވެސް ރެފްރީންނާއި އަދި ކޮމެޓީ ޑިސިޕްލިނަރީ ،ކޮމެޓީ ޖަޖު މިމުބާރާުތގެ ފެށުމަށްަފހު މިމުބާރާތް 13.9

 ނިމެންެދން ފެށިގެން މުބާރާތް އަދި. ނުކުރެވޭނެއެވެ ބައްދަލެއް ކަެމއްގައި މުބާރާތުގެ ފަރާތަކުން ހިމެނޭ

 ކޮމެޓީގެ  ޖަޖް ކަމެއް އެބޭނުންވާ ލިޔުމަކުން ސޮއިކޮށް މެނޭަޖރު ޓީމްގެ ބޭނުންނަމަ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަމެއްގައި މުބާރާތުގެ 13.10
. ފޮނުވާނީއެވެ ރައީސްއަށް

 ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް ހިމެނޭ ތެރެއިން ރެފްރީންގެ އަދި ކޮމެޓީ ޑިސިޕްލިނަރީ ،ކޮމެޓީ ޖަޖު މިމުބާރާތުގެ  ނިމެންެދން ފެށިގެން 13.11
 ނުވަތަ  އެކުޅުންތެރިޔެއް ދިމާކޮށްފިނަމަ އަދި ކިޔުން އެއްޗެްއހި ،ދެއްކުން ބިރު ނުެޖހިގެން ހިތްހަމަ ކަމަކާ މުބާރާތުގެ

ކޮމެޓީއަށް ލިބެގެންވެއެވެ. ޑިސިޕްލިނަރީ ބާރު ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ މުބާރާތުން ނުަވތަ ޖޫރިމަނާކުރުން އޮފިޝަލެއް

ން ހުށަހެޅު  މައްސަލަ   – 14
  ހިތްހަމަނުެޖހިއްޖެނަމަ  އެކަމާމެދު ދިމާވެގެން މައްސަލައެއް ނުަވތަ ހިނގާދިޔަގޮތަކުން ކަމެއް އެއްވެސް މެޗެއްގައި ބާރާތުގެމު 14.1

 ސިޓީއަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާމެނޭޖަރ  ޓީމްގެ ތެރޭގައި މުއްދަތެްއގެ ލަސްނޫން  މިނެޓަށްވުރެ 60 ހިނގާތާ އެހާދިސާއެއް

.  ުހށަަހޅަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ހިންގާ މުބާރާތުގެ
 ރެފްރީއަްށ ބަދަލު ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ކަމަކާމެދު ެއއްވެސް ވަގުތުގައި ހިނގަމުންދާ މެޗް 14.2

އެކަން ހުށަހަޅާނީ ޓީމްގެ މެނޭޖަެރވެ.
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 ކިޓް ކުޅުންތެރިންގެ   – 15
 ަދނގަޑު ބޫޓަކީ. އަރައިގެންނެވެ ބޫޓަށް ސްޓާކީނާއި ކަށިމަިތއަޅައި ސޯޓްލައިގެން ޖޯޒީއާއި ކުޅެވޭނީ ކުޅުންތެރިންނަށްމެޗެއްގައި  15.1

 .ވެގެންނުާވނެއެވެ ބޫޓަކަށް އުފައްދާފައިވާ އަކުން މާއްދާ ނުަރއްކާތެރި އެފަދަ ނުވަތަ އުންޖަހާފައިވާ

  ޓައިޓްަފދަދަށުން ކުރުސޯޓުގެ ނުވަތަ ސޯޓް ދިގު ަފއިކުރި އަދި. ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ ޖޯޒީ އަތްކުރު އަދި ޖޯޒީ އަތްދިގު 15.2
 . ނުކުރެވޭނެއެވެ ބޭނުމެއް ޖޯޒީ އަތްކެނޑި ނަމަވެސް. ލެވިދާނެއެވެ އެއްޗެއް

 .ވާންވާންވާނެެއވެ ތަފާތު ކުލަޔާ ޯޖޒީގެ އެހެންކުޅުންތެރިންގެ އެޓީމުގެ  ކުލަ މައިގަނޑު ޖޯޒީގެ ކީޕަރ 15.3

 .އަޅައިގެންނެވެ ބޭންޑް އާރމް ކެޕްޓަން ހާއްސަކުރެިވފައިވާ އެކަމަށް ހުންނަންވާނީ ކެޕްޓަން ކޮންމެ ޓީމެއްގެވެސް 15.4

 ،އަތުކުރިގަޑި ،ކަންފަތުމުދި ބޭުނންކުރެވޭ ގޮތުން ވުމުގެ ޒީނަތްެތރި ފިޔަވައި ކިޓް ބޭނުންުކރަންޖެހޭ ކުޅުންތެރިން މެޗެއްގައި 15.5
 .މަނާކަމެކެވެ ކުުރމަކީ ޭބނުން ތަކެތި އަނގޮޓިފަދަ ،ފަށް އަޅާ ކަރުގަ ،އުޅާ ދަނގަޑު

އެއްވެސް  އެެހހެން ނޫން ފަރާތް  އިްނތިޒާމްކުރާ މުބާރާތް ކައިރީގައި  ފޫޓަށްވުރެ 200 ަވށައިގެން ދަނޑުގެ ކުޅޭ މުބާރާތް 15.6

 ފަރާތެއްގެ ސްޕޮންސަރއެއް ހަރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 މަގާމްތައް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހޮވުމަށް  މުބާރާތުގައި   – 16
  ޓީމް ޗެމްޕިއަން މުބާރާތުގެ 16.1

  ޓީމް ރަނަރަޕް މުބާރާތުގެ 16.2

  ކުޅުންތެރިން 5 މޮޅު އެންމެ މުބާރާތުގެ 16.3

 ކުޅުންތެރިޔާ މޮޅު އެންމެ މުބާރާތުގެ 16.4

 ކުޅުްނތެރިޔާ އުންމީދީ އެންމެ މުބަރަތުގެ 16.5

 ކުޅުންތެރިޔާ ޖެހި  ގޯލް ގިނަ އެންމެ މުބާރާތުގެ 16.6

 ޓީމް ފެއާޕްލޭ 16.7

 މެޗް ދަ އޮފް މޭން މެޗެއްގެ ކޮންމެ މުބާރާތުގެ 16.8

 

 ން ވަކިވުމާއި މެޗް ނުކުޅުން މުބާރާތު   – 17
 ރުފިޔާއިން 1000/- މެނޭޖަރ އެޓީމެއްގެ ވަކިވެއްޖެނަމަ  ހުށަހަޅައި ގުރުއަތު ލުމަށްފަހުފޯމް ބައިވެރިވުމަށް މުބާރާތުގައި 17.1

 ހިމެނޭ  އެމެނޭޖަރަކު މުބާރާތެއްގައި  އެއްސް ބާއްވާކައުންސިުލން ނުދައްކައިފިނަމ ޖޫރިމަނާ އަދި. ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ
 ފަހު  ދެއްކުމަށް އެަފއިސާ ބޭނުްނނަމަ ބައިވެރިވާން. ނުކުރެޭވނެއެވެ ބައިވެރިއެއް ޓީމެއް ހުަށހަޅާ ގައިެއނަމު ނުވަތަ ޓީމެއް

 . ވެވިދާނެއެވެ ބައިވެރި

 . ނޯންނާނެއެވެ ފުރުސަތެއް ވަކިުވމުގެ ރާތުންމުބާ ޓީމަކަށް އެްއވެސް ގުރުއަތުލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ 17.2

 ނުކުޅެފިނަމަ  މެޗް ހާޟިރުުނވެ ަދނޑަށް ނުވަތަ ނުވެއްޖެނަމަ ހާޟިރު ދަނޑަށް ދުވަހު މެޗުކުޅޭ ޓީމެއް  ފެށުަމށްފަހު މުބާރާތް
 ގޮތެއް އަމަލުކުރާނެ ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އަމަލުކުރާ ެއގޮތަށް ފައިބައިފިނަމަ  ދަނޑުން ފުރިހަަމނުކޮށް މެޗް މެޗްތެރޭގައި ނުވަތަ

 .ކޮމިޓީންނެވެ ޑިސިޕްލިނަރީ ނިންމާނީ
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 އިތުރު ނުކުތާ   – 18
. ލިބިެގންދާނެއެވެ ކުޑަތަްއޓެއް މިލްކުވާ ނަމަވެސް. ތަްއެޓކެވެ ވާދައިގެ ތައްޓަކީ  ބޮޑު ެދވޭ ޓީަމށް ޗެންޕިއަން މުބާރާތުގައި 18.1

 ޗެމްޕިއަންޓީމަށް .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ކައުންސިލާއި ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ މަސް 01 ނިމޭތާ ފައިނަލްމެޗް ތަށި މި އަދި

މުބާރާތުގެ ތައްޓަކީ  .ޙަވާލުކުރުމުންނެވެ އިދާރާއާއި  ގެކައުންސިލް އަނބުރާ ތަށި ލިބޭނީ ރުފިޔާ 10000/- ޖެހޭ ލިބެން
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 1ވާދައިގެ ތައްޓަކަށްވާތީ މުބާރާތް ނިމޭތާ 

 ތަަކށް  ނިންމުން ނިންމާ ކޮމެޓީން ޑިސިޕްލިނަރީ އާއި ޖަޖުކޮމެޓީ ހެދުމަށްޓަކައި މުބާރާތަކަށް ކާމިޔާބު މުބާރާތަކީ މ18.2ި

 ބައިވެރިވުމަކީ ޢަމަީލގޮތުން ކަންތައްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ކުރުމުގެގޮތުން ފުރިހަމަ  މުބާރާތް ހާއްސަކޮށް އަދި މްކޮށްއިޙްތިރާ
. ޒިންމާެއކެވެ މެންބަރުންގެ ޓީމުތަކުގެ

މި މުބާރާތުގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅެންވާނީ އެ ކުޅުންތެރިޔާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއ ް 18.3

ނެތިއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިޔަކަށ ް 

ް ޒިންމާނުވާނެއެވެ.  ކުޅުމުގެތެރޭގައި ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުން
 ގަވައިދާ  އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ޓީމްތަކަކުން ނުވަތަ ޓީމަކުން އެއްވެސްކަމަކާމެދު ހިމެނިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ޤަވައިދުގައި މ18.4ި

. ހުށަހެުޅންތަކެކެވެ ބާތިލް އެއީ. ުނދެވޭނެއެވެ ކޮށެއް އެކަމެއް ހިލާފްގޮތަކަށް

މުބާރާތް ހިންގާ  އެކު މަޝްވަރާއާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމާނީ އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ނުހިމެނޭ ޤަވައިދުގައި މ18.5ި
ކޮމެޓީ އިންނެވެ.

.ލިބިގެންވެެއވެ ށްކައުންސިލަ ބާރު ގެނައުމުގެ  އިތުރު އުނި ޤަވައިދަށ18.6ް
.ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ލިސްޓާއެކުފޫޓް(  3ފޫޓް  2) ދިދަ  އެޓީމެއްގެ ހަވާލުކުރާއިރު ލިސްޓް ޓީމް ޓީމެއްވެސް ކޮންމ18.7ެ

 ހިންގާ  އެކު މުބާރާތް މަޝްވަރާއާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމާނީ އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ނުހިމެނޭ ޤަވައިދުގައި މ18.8ި
. އިންނެވެ ކޮމިޓީ


