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ޓް ކުޅޭ މެޗުތައް އެކަނި:                       މިޒޯންގެ ހުރިހާ މެޗެއް: މިރިސޯ     
 

މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ހޯސްޓް ކުރަން  -2
 ބޭނުންވަނީ 

ލޫމާުތ:ޢުއެދިލައްވާ ފަރާތުގެ މަ -1  



 
 
 

 

 
 

 
 
 

ގަޑި އިރު ކުރިން ހޯސްޓް ކުރާ ރިސޯރޓަށް އެރޭނެ  3މެޗް ކުޅުމައްޓަކައި ހޯސްޓް ކުރާ ރިސޯޓަށް އަންނަ ޓީމް ތަކަށް މެޗް ފެށުމުގެ  -3.1
 އިންތިޒާމް ހަމަ ޖައްސަދޭން ވާނެއެވެ.

 
 

ހޯސްޓް ކުރާ ރިސޯޓަށް އަންނަ ޓީމްތަްށ މެޗް ނިމިގެން ހޯސްޓް ކުރާ ރިސޯރޓުން ފޭބުމަށް މެޗް ނިމޭ ވަގުތުން  މެޗް ކުޅުމައްޓަކައި -3.2
.ގަޑި އިރު ދޭން ވާނެއެވެ 2 މަދުވެގެން ފެށިގެން  

 
 

................................................ ހޯސްޓް ކުރާ ރިސޯޓަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް އެންމެ ގިނައިން އެރޭނެ އަދަދު: -.33  
 

................................................ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެންމެ އަވަހަށް ރަށަށް އެރޭނެ ގަޑި: -.43  
 

................................................ ސަޕޯޓަރުން ރިޒޯޓުން ފުރަންޖެހޭ  ގަޑި: -3.5  
 

 
 

ބަލަހައްޓަވަން ތިއްވަބަވާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު:ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ޓީމްތަކާއި ސަޕޯޓަރުންގެ -4.1  
 

ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުމާއި، އަދި ރަށުން ބޭރު ޓީމް ތަކާއި ކުޅިބަލާ  މެޗު ކުޅޭގަޑީގައި ކޯޓް -4.2
އަޅާނޭ ފިޔަވަޅުތައް:  ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުަމށް ރޭވިފައިވާ ގޮްތ އަދި މީހުންގެ ސަލާމަތާއި  
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ދާކުރުން ރަށުން ބޭރުން އަންނަ ޓީމްަތކަށް މެހްމާންދާރީ އަ -3  

މަތާއި ރައްކާތެރިކަންސަލާ.4  



 
 
 

 

ޓް ވޮލީޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެެގްނ ނުވާނެއެވެ. (ގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަކީ ރިސޯ) ނޯޓް: ސަލާމަތީ ކަންކަމު  
 
 
 

 

            ޖެހުން                        )ރޮސްޓްރަމް( ޓް ކައިރީގައި ޓެންޓްކޯ -.15
، ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ވާން ވާނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ރައްާކތެރި ގޮތެއްގައި ) ޕޯސްޓް ކަވަރު ކުރެވި ޓާއި ކުޅޭސަރަހައްދު )ފްރީ ޒޯން(ކޯ -.25

(ާހލަތެއްގައި ހުރުން ރަނގަޅު ންގަނޑު ނުވަތަ ފުލޯބި  އެޅި އަދި ލައިންތަށް ޓޭޕްއިން  
ހުރުން. މުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ކުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ނެޓް އަިދ ސައިޑް އެންޓަނާ -5.3  
( ހުުރން.ޑަބްލިއު 300ވީ)މެޗު ބޯޅަ،  4 އަދި ސެޓް ޗޭންޖިންގް ބޯރޑް 2 ލައިންސްމަން ދިދަ، 4 ،ސްކޯ ބޯރޑް 2މަދުވެގެން  -5.4  
   ދެޓީމުގެ ބެންޗަށް ބޭނުންާވ ގޮނޑި ޖެހުން:                        -.45
    ނުން ާވނެ (    ބޭ މީހުން/ކުދިން 4ގައި މަދުވެގެން މު) ބޯޅަ ހޮވު ބޯލް ރިޓްރީވާރސް -.45
        ތިބުން ޑަކާއި އުފުލާނެ މީހުންއަށިގަނ ނެހާނިަކވާ ކުޅުންތެރިން ބާލާލިބެންހުރުން އަދި ގެ ޚިދުމަތް  ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް -.55
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޯޓް ސާފުކޮށް ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ކޯޓަށް ފެންޖެހުން  -.75  

   ންދިއުމާއި އެބުރި މާލެ ގެނައުމުގައި ޓްރާްނސްޕޯރޓް ގެ ޙިދުމަތްދިނުން.މެޗު އޮފިޝަލުން / މީޑިއާ ބޭފުޅުން ރިޒޯޓަށް ގެ -5.8
ައދި އެކަށީގެންވާ މެހުމާންދާރީއެއް އަދާ ކުރުން އާ ބޭފުޅުންނަށް ޗޭންޖިން ރޫމްއޮފިޝަލުން / މީޑިމެޗު  -5.9  

ރަށުންބޭރުން އަްނނަ ޓީްމ ތަކަށް އެކަށީގެންވާ މެހްމާންދާީރ އެއް އަދާކުރުން ) ޓީމް އަށް ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި  -5.10
(އެހެނިހެން އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްުސން  

  .  
ޒޯން ޗެކްކުރުމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން  ގެ ިބންގަނޑާއި ކޯޓް ވަށައިގެންވާ ފްރީ ޓްމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކޯ -6

މިންގަނޑުތަކަށް ނިމިފައެވެ. () މިދުވަހަށް ކޯޓްގެ ބިންގަނޑު ފުރީޒޯން ހުންނަންޖެހޭނީ ކަޑައެޅޭ    ދުވަސް.              ހޭވަޑައިގަންނަވަން ޖެ  

    
ވަނަ ދުވަހެވެ. ( 10 އޮގަސްޓް 2022ގައިވާ ކޯޓް ޗެކް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ  6) ނޯޓް:   

 )ދެރިޒޯޓަކުން އެއްމެޗެއް ހޯސްޓް ކުރަން އެދިލައްވައިފިނަމަ، އެކަން ނިންމާނީ ވީ.އޭ.އެމް އިންނެވެ. (
 

 އޮގަސްޓް 2022ފުރިހަަމ ކުރެއްވުމަށް ފަހު  ފޯމްހޯސްޓް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި* މުބާރާތުގެ މެޗުތައް / މެޗު 
ށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.ހުކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް  ގެ 01  

 
ސް ވަމެވެ.ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުަމށް މިރިޒޯޓްގެ މެނޭޖުމަންޓުން ެއއްބަ . މަތީގައ7ި  
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ފޯން ނަންބަރ:  ..........................  ..................................................................... :މަގާމް  
.....................................................................:ރީހުތާ  

ޖެހޭނެއެވެ. ރަންޒޯޓް ތަކުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުހޯސްޓްކުރާ ރި.5  
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