
 

 

 

 
 
 

 
 
 

މުބާރާތުެގ ނަްނ، ަދޢުަވތު ިދުނން، ތާރީްޚ ައިދ 
 ހިްނުގން 

 ވެ.ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެ ވަނަ  5 ކަޕް ހއ. ިދއްދޫ ަކއުންިސލްމުާބރާތުގެ ަނމަކީ  )ހ( 1.

ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް އެންްޑ ނީ މިިނސްޓްރީ އޮފް މުާބރާތަށް ދަުޢވަތު ދިުނމަށް ހަަމޖެހިަފއިވަ  )ށ( 
ގައި ަރޖިސްޓްރީ ކޮށްފަިއވާ ހއ. ިދްއޫދގެ ކުލަބް ކޮމިއުނިޓީ އެންަޕަވރމަންޓު 

 ޖަމްިޢއްޔާތަކަށެވެ.
މުާބރާތުަގއި ަބއިެވިރވުމަށް ޓީމުތަކުްނ ހުށަހެޅުމުްނ، ަބއިެވރިވި ޓީމުތަާކއި ތިލަދުންމަީތ  )ނ( 

އުތުުރބުރީ ިދއްދޫ ކަުއންސިާލއި ދެެމދު މުާބރާތާއި ުގޅޭ ެއއްަބސްުވމެްއަގއި ސޮިއ 
 ކުރެވޭެނެއވެ.

މުާބރާތް ފެށުުމގެ ކުިރން ަބއިެވިރވާ ޓީމުތަކަށް މުާބރާތް ފެށުމަށް ަހމަެޖހިފަިއވާ ުދަވްސ  )ރ( 
 ރާވާ ހިްނގާ ފަރާުތން އަްނގާެނއެވެ.

އި ދިްއޫދ އިޖްތިމާީޢ ުރބުރީ ދިްއދޫ ކައުްނސިލާމުާބރާތް ާރވައި ހިްނގާނީ ތިަލދުންަމތީ އުތު )ބ( 
 މަރުކަޒު ގުިޅގެންެނވެ.

ަރޖިސްޓްރީކޮށް ހިްނަގމުންދާ ކުަލބް ަޖމްޢިއްާޔތަކާއި ދިްއޫދގެ ޒުވާުނންގެ ހއ. ިދއްޫދގައި   )ހ( 2. މުބާރާތުެގ ަމޤްޞަދު 
މެުދގައި އެކުެވރިކަާމއި ެއއްަބއިަވންަތކަން އާލާކޮށް، އިްޖތިމާޢީ ުގޅުން ަބދަހިކުުރމާިއ 

 މެެހއްޓުުމގެ އާދަ ިއތުރުުކރުން ކުޅިަވރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ދެ

ހުަނރާއި ާއދަ އިުތރުކުރުާމއި ފުޓްބޯޅަ ުމާބރާތްތަކުަގއި ހއ. ދިްއޫދގައި ފުޓްޯބޅަ ކުޅުުމގެ  )ށ( 
 ވާދަކޮށް ކުިޅަވރުގެ ުފރުޞަތު ކުލަބު ަޖމްޢިއްޔާތަާކއި ޒުާވނުންނަށް ފަހިކޮްށދިުނން

ުޒވާނުން އުފަްއދަިއ  ރާްއޖޭގެ ެފންަވރުަގއި، ުކިޅވަުރގެ ހުަނާރއި ތަްމރީން ލިބިަފއިިތބި ާޤބިލް )ނ( 
 ަމއިދާަނށް ނެުރން ކުިޅވަުރގެއެ ޒުާވނުން 

ޔޫތު، ސްޕޯޓްްސ އެންޑް ޮކމިުއނިޓީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް މި ުމބާރާުތަގއި ަބއިެވިރވެޭވނީ  3. މުބާރާތުަގިއ ބަިއވެިރވެޭވެނ ޓީުމތައް 
ޖަމްިޢްއޔާތަކުން ަބއިެވރިާވ  ިއވާ ހއ. ިދއްޫދގެ ކުލަބްކޮށްފަަރޖިސްްޓރީަގއި އެންަޕވަރމަންޓު

 ޓީމުތަކަށެވެ.
ހާސް( ރުފިޔާެގ )ރިފަންޑް ތިން) 3000.00މުާބރާތުަގއި ަބިއވެިރވުަމށް ެއދޭ ޓީމުަތކުން  )ހ( 4. މުބާރާތުަގިއ ބަިއވެިރވުުމގެ ފީ 

ނުކުރެވޭ( ީފއެއް މުާބރާތް ހިްނގާ ަފރާތްަކމަށްވާ ތިަލދުްނމަތީ އުުތރުުބރީ ިދްއދޫ ަކއުންސިލަށް 
 ދައްކަްނވާެނެއވެ. 

)އެއްހާސް( ރުފިޔާެގ )ރިފަންޑް  0000.00މުާބރާތުަގއި ަބއިެވރިުވމަށް ެއދޭ ޓީމުތަކަށް  )ށ( 
ކުރެވޭ( ޑިޕޮސިޓް ފީެއއް މުާބރާތް ހިްނގާ ފަރާތްކަމަްށވާ ތިލަދުްނމަތީ އުުތރުުބރީ ދިްއޫދ 
ކައުންސިލަށް ދައްކަްނވާެނެއވެ. އަިދ މި ޑިޕޮސިޓްފީ މުާބރާތް ިނމުމުްނ އެޓީމެްއެގ 

ެގ މެްއގެ ކުުޅންތެރިެއއް ކުޅުންތެީރންނަށް ދެއްކި ރީނދޫ އަދި ރަތް ކާޑުގެ އިުތރުން އެ ޓީ 
ކެނޑުމަށްފަހު، ބާކީ ފައިާސ އެޓީމަކާއި  ަމނާރިޑިސިޕްލިނަރީ ަމއްސަަލއިގެ ޖޫ 

 މަާނތަކުގެ ޑިޕޮސިޓް ފީއަްށވުރެން ޮބޑުާވނަމަ، އެ ޓީމެއް/ރިވާލުުކރެވޭެނެއވެ. ދެންެނވުނު ޖޫ ޙަ



 

 

ގަޑި  00 ފެށުުމގެ މެޗު ،މަނާ ފަިއސާރި ޖެިހގެން އަންނަ މެޗު ކުޅެވޭނީ ޖޫކުޅުންތެިރއަކަށް 
 އިރުުކރިން ުމބާރާތް ާރވާ ހިްނގާ ފަރާަތށް ދެއްކުުމންެނވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަދި )ށ(  4ޑައެޅިަފއިވަނީ މި ޤަވާިޢދުގެ މުޅި މުާބރާުތގެ ފީ ކަނ )ނ( 
 ތަކުން ދައްކަްނެޖހޭ އެންމެހާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީންެނވެ. އަދި މުާބާރތުގައި ަބއިެވިރވާ ޓީމު

މުާބރާތުގެ ުކޅުންެތރިންާނއި އޮފިަޝލުން ރަޖިސްްޓރީ ކުރާ ފޯާމއި އެކު ިތލަދުންމަީތ ، ފީ
 އުތުުރބުރީ ދިްއދޫ ކައުްނސިލަށް ަދއްކަްނވާެނއެވެ.

ފުޓްބޯޅަ  ކަޕްހއ. ދިްއދޫ ކައުްނސިލް "މުާބރާތުގެ ެޗމްޕިައން ޓީމަށް ެދވޭ ތައްަޓށް ކިޔާނީ  )ހ( 5. މުބާރާތުެގ ތަިށ އަދި ފައިާސގެ އިާނމު:
)ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާެގ  00000.00ގެ ްޓރޮފީ" ެއވެ. މުާބރާތުގެ ޗެްމޕިއަން ޓީމަށް މުާބރާތު

)ފަސް ހާސް( ރުފިޔާެގ ފައިާސގެ  5000.00އަޕް ޓީމަްށ -ފައިާސގެ އިާނމާއި ރަަނރ
 ރުފިޔާގެ ފަިއސާ އިާނމު ދެޭވނެެއވެ. ސަތޭކަ( )ފަނަރަ 0500.00އިނާާމއި ފެައރ ޕްލޭޓީމަށް 

 މުާބރާތުަގއި ހޮުވމަށް ހަަމޖެހިަފއިވާ މަާޤމުތަކަކީ:  )ށ( 
  ްޗެމްޕިއަން ޓީމ 
 އަޕް ޓީމް -ރަނަރ 
  ްފެއަރ ޕްލޭ ޓީމ 
  ާމުާބރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯްލޖެހި ކުޅުްނތެރިޔ 
  ާމުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑިފެްނސް ކުޅުްނތެރިޔ 
  ާމުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ިމޑްފީލްޑް ކުޅުްނތެރިޔ 
  ާމުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފޯާވޑް ކުޅުންެތރިޔ 
  މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރ 
  މުާބރާތުގެ އެންމެ އުްއމީދީ ުކޅުންތެރިާޔ 
  ާމުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުުޅންތެރިޔ 
  ްމުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗ 

ކަނަޑއެޅިަފިއާވ ފައިސާގެ މުާބރާތުގެ ަމޤާުމތަކަށް ހޮވޭ ޓީމުތަަކށާއި ކުޅުންެތރީންނަށް  )ނ( 
 އިނާުމގެ އިުތރުން ެމޑަލް އަދި ހަނދާީނ ލިޔުން ދެވޭެނއެވެ.

 6ކުޅުްނތެރިނާއި  33މުާބރާތުަގއި ަބއިެވިރވާ ޓީމެްއގައި ގިަނވެެގން ރަިޖސްޓްރީުކރެވޭނީ  )ހ( 6. ކުުރން  އޮފިޝަުލން ަރޖިސްޓްރީ ކުޅުންތެިރްނނާިއ،
 އޮފިޝަލުންެނވެ.

ކުޅުންތެިރން  5އަހަރުން ދަށުގެ  01މުާބރާތުަގއި ބަިއެވރިވާ ޓީމެްއަގއި ިގނަެވގެން  )ށ( 
ހިމެނިާދނެެއވެ. އަދި އެ ކުޅުންެތރީްނ ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުަރމުްނދާނަަމ، އެ 

 ބެލެނިެވރިާޔގެ އިޢުިތރާެޒއް ނެތްަކމުގެ ލިޔުން  މާެމދު މުާބރާތް ކުޅު  ކުޅުންތެިރން މި
 ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.

ވެފަިއާވ  ކުެޅވޭނީ ދިްއދޫަގއި ރަްށެވހި ،ހިމެނި  ެވސްމުާބރާތުގެ ބަިއެވރިވާ ކޮްނމެ ޓީމެްއަގއި )ނ( 
ީމެގ އަދި ތެރިްނނަށެވެ. ކުޅުން 3ވެަފއިުނވާ  ކުޅުންތެިރންގެ އިތުރުން ދިްއޫދގައި ރަްށވެހި

ެތރިޔާގެ މަްނމަ ުނވަތަ ަބއްަޕ ުކޅުންްނގެ ޮގތުގައި ބަލާނީ ިދްއދޫގެ ރަްށވެހީރުްނެވސް އިތު
 ެވ.ކަުމގައި ވާަނމެ ދިްއދޫގެ ރަށްެވްއސެއް



 

 

މުާބރާތުަގއި ބަިއވެިރވާ ކޮްނމެ ޓީެމއްގެ މެނޭަޖރަކީ ުމޅި ޓީުމގެ ޒިްނމާ ަނގާނެަފރާތެވެ. އަިދ  )ރ( 
ަފރާތުން ބާްއވާ ެއންމެހާ ބަްއދަލުވުްނތަކުަގއި އެ ީޓމެއް ަތމްސީލުކުާރީނ މުާބރާތް ާރވާ ހިްނގާ 

 މެނޭަޖރެވެ.
މުާބރާތުަގއި ބަިއެވރިވާ ޓީމުތަުކގައި ަރިޖސްޓްރީކުރާ ކުޅުްނތެރިްނނާއި، އޮިފޝަުލންނަކީ މި  )ބ( 

ޤަވާިޢުދގައި ބަޔާންުކރާ ަޝރުތުތަްއ ފުރިހަަމވާ ުކޅުންެތރިންާނއި އޮިފޝަލުންނަްށ 
 ވާންެޖހޭނެެއވެ.

ތިބޭ ބަދަުލ  ރޒީގެ ކުލަާއއި ެބންުޗަގއިޖާ
 އޮފިޝަުލންެގ ހެދުްނ:ކުޅުންތެިރްނ އަިދ 

ޖާރޒީ  )އެކެއް( ސެޓް 0ޓީމަުކންވެސް މަުދވެެގން މުާބރާތުަގއި ަބއިެވިރވާ ކޮންމެ  )ހ( 7.
ރަިޖސްޓްރީ ކުަރންވާެނެއވެ. ައދި ާޖރޒީ ސެޓްަގއި ހިެމނޭނީ ކުުޅންތެރިްނގެ ޖާރޒީ، ސޯޓް، 

 އިސްޓާކީުނގެ އިުތރުން ގޯލްކީަޕރ ޖާރީޒ، ސޯޓު އަދި ިއސްޓާކީެނވެ. 

 ާނިއ ރެފްރީންގެ ެނ ޖާރޒީގެ ކުލަތައް މެނޭަޖރުންމުާބރާތުގެ މެޗުތަުކގައި ބޭުނންކުރާ )ށ( 
 ބަްއދަލުުވމުަގއި ަރޖިސްްޓރީކޮށް ފާސްުކރަންާވނެެއވެ.

ކުލަިއގެ މަްއސަލަެއއް  ،މުާބރާތުގެ މެުޗތަކުަގއި ބޭނުންުކރާ ާޖރީޒގެ ކުލަތައް އެްއގޮްތވެ )ނ( 
ަޙއްލު ހޯާދނީެއވެ. އަދި ވާހަކަ ދިާމވެްއޖެަނމަ، ދެީޓމުގެ ދެެމުދގައި ާވހަކަ ދައްަކއިެގން 

ނުޯހދިްއޖެަނމަ، އެަކން ދެން ނިންާމނީ ގުުރއަތުަލއިގެްނނެވެ. މިގޮތުްނ ޙައްލު ދައްަކއިެގން 
ކަނޑަެއޭޅ މެޗަކަށް ، ގުުރއަތުން ާޖރީޒގެ ކުލަ ބަދަލުުކރަންޖެހޭ ޓީުމގެ ަޖރޒީ

 ބަދަލުކުަރންާވނެެއވެ.
މުާބރާތުގެ މެޗުތަުކގަިއ ކުޅުންެތރިން ޭބނުންކުރާ ބޮޑީ ސުއިޓް ުނވަތަ ްޓރެކް ސުއިޓު، އެ  )ރ( 

މެޗުެގ  މި ނޫން ގޮތަކަށް އެ ތަކެތި ކުލައާއި ެއއްގޮްތ ވާންވާެނއެވެ.ެމއިން ޓީމެްއގެ ޖާރޒީ 
 ެއވެ.ޖާރީޒަގއި ހިމަަނއިެގން ނުާވނެ

ޓެނިސް ޕް ައޅަިއެގން ބިމުާބރާތުގެ މެޗުތަކުަގއި ެބންޗުަގއި ތިބޭ ކުޅުންތެިރން ތިބެްނޖެހޭނީ  )ބ( 
ޓެިނސް ނުވަތަ އޮިފޝަލް ޖާރީޒގައި ނުވަތަ ބޫޓުަގެއވެ. އަދި އޮފިޝަުލންެވސް ތިބެންޖެހޭނީ 

 ށް އަަރިއގެންެނވެ.ބޫޓަ
ލިސްޓުަގއި ުނހިމެޭނ ެއއްެވސް މީހަުކ މުާބރާތުގެ މެޗުަތއް ހިނަގމުންދާ ަވުގތު ޓީމު  )ޅ( 

 ބެންުޗގައި ުނވަތަ ބެްނޗު ކައިީރަގއި ަޙރަކާތްތެިރވުމަކީ ަމނާކަމެެކވެ.
މުާބރާތުަގއި ަބިއވެިރވާ ޓީމުތަކުަގއި ރަިޖސްޓްރީކުރާ ުކޅުންތެީރންގެ ޖާރީޒ ނަންބަުރ  )ހ( 8. ޖާރޒީ ނަންަބރު އަދި ކުޅުްނތެރިްނެގ ަނން:

 އާއި ދެމެދު ިހސާބު ޢަަދދަކަެށވެ.  99ން  0ވާންެޖހޭނީ 

ކުޅުންތެިރންާނއި ގޯލް ކީޕަުރގެ ާޖރީޒ ފުރަގަުހަގއި މެަދށްާވގޮތަށް ަނންަބުރ ފެންނަން  )ށ( 
 ހުންނަްނވާނެެއވެ.

މުާބރާތުަގއި ަބއިެވރިވާ ޓީމުތަކުން ޭބނުްނކުރާ ޖާރީޒގައި ޓީުމގެ ނަން ނުވަތަ ކުުޅންތެރިާޔގެ  )ނ( 
 ނަން ފެންނަޮގތަށް ބެެހއްޓިދާެނއެވެ.

ކޮންމެ މެެޗްއގަިއވެސް ކެޕްޓަން ަމޤާމު ައދާކުރާ ުކޅުންތެިރޔާ ފާހަގަ ކުރުުމގެ ގޮުތން، އެުކޅުންެތރިޔަކު  9. ކެޕްަޓން ޭބންޑް 
އަުތގައި ކެޕްޓަން ބޭންޑް ައޅަްނވާެނއެވެ. ިމގޮތުން ކެޕްޓަން ބޭންްޑގެ ޮގތުގައި ޭބނުންކުާރނީ ޖާރީޒގެ 

 އެކަމަށް ާޚއްޞަ ކުެރވިަފއި ހުންނަ ކެްޕޓަން ބޭންޑެވެ.

ކުޅޭނީ  ތަކުަގއި ޢަމަލުކުާރނީ ިމ ޤަވާިޢދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީންެނވެ. ައިދ މި މުބާާރތްމުާބރާތުގެ މެޗު 10. ކުޅުމުެގ ަޤވާޢިދު 
ބައިނަލް ައޤްާވމީ ފުޓްޯބޅަ ަޖމްޢިއްާޔ ީފފާއިން އެންމެފަުހން ެނރެ ާއންމު ކޮށްަފއިވާ "ޯލޒް އޮފް ދަ 

 ގޭމް" އާ އެްއގޮްތވާޮގތުގެ ަމތީންެނވެ.



 

 

ނުވަތަ އެއަްށވުެރން  3ތަުކގެ ނިްސބަތުން މުާބރާތުގެ މެޗުަތއް ކުޅުަމށް ހަމަޖެހިަފިއވަނީ ަބއިެވރިވާ ޓީމު 11. މުބާރާތުެގ ެމޗުަތއް ކުޅެްނ ަހމަޖެިހފަިއވާ ގޮްތ:
 ގިނަ ުގރޫޕްތަކަކަށް ބަހާަލއިެގންެނވެ.

ަތާނިއ  މުބާރާތުެގ ެމޗުތަްއ ކުެޅން ަހމަޖެިހފަިއވާ
 ތާރީޚް އަދި ގަޑިަތއް:

 މުާބރާތުގެ މެޗުތައް ުކޅޭނީ ހއ. ިދްއޫދ ދެކުނު ފުޓްބޯޅަ ަދނޑުަގެއވެ.  )ހ( 12.

ާޢއްމުުކރާ މުާބރާތުގެ ެމޗު  ންޭޅނީ މުާބރާތް ރާވާ ހިްނގާ ފަރާތުމުާބރާތުގެ ެމޗުތައް ކު )ށ( 
 ތާވަލުަގިއވާ ތާރީާޚއި ަގޑިތަކުަގެއވެ.

 05މިނިޓްގެ ދެހާެފވެ. ިއންޓަަވލްގެ ިދގުމިނަކީ  45މުާބރާތުަގއި ކުެޅވޭ ކޮންމެ މެޗެްއގެ ިދުގމިނަކީ  13. މުބާރާތުެގ ެމޗުަތއް ކުޅޭ ވަުގތު:
މިނިޓް ގުނާނީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ިނމުަމށް ރެފްރީ ކަށިގަނުޑ  05އިންޓަވަްލގެ މިނިޓެވެ. ައދި 

ފުމޭ ަވގުތުން ފެިށގެން ެދވަނަ ހާުފގެ ކުޅުން ފެށުމަށްޓަަކއި ކަށިގަނޑު ފުމޭ ވަގުާތހަަމއަށެވެ. މީގެ 
 /ނީ ރެފްރީއެަވގުތު ކަނޑަައޅާ ،އިތުރަށް ކޮންމެ ހާފެްއގަިއެވސް ގެއްޭލ ވަގުތު ދޭންޖެިހއްެޖނަމަ 

 ވެ.ރެފްރީްނނެއެިސސްޓެންޓް 
( ކުޅުންެތިރންނެވެ. ަބދަލުކުެރވޭ ފަހެއް) 5ިގނަެވގެން ބޯޑުން  3މުާބރާތުގެ މެޗެްއަގއި ބަދަލުުކރެޭވނީ  14. މުބާރާތުެގ ެމޗުަތކުަގއި ބަދަލުކުާރ ކުުޅންތެިރން:

 ކުޅުންތެިރއަކަށް އަލުން އަނބުރާ ެއމެެޗއްަގއި ނުކުެޅވޭެނެއވެ.

ިތބެޭވ ބަދަލު ކުޅުްނތެރިްނާނިއ ބެްނޗުަގއި 
 އޮފިޝަުލން 

ެބންޗުަގިއ ތިބެޭވނީ ިގނަެވގެްނ ެއދުަވހަކު، މުާބރާތުގެ މެޗުތަުކގައި ބަދަލު ުކޅުންެތރީންގެ ގޮުތަގއި  15.
)ހައެއް(  6ވެ. ައިދ އޮފިޝަލުންގެ ގޮުތަގއި ގިަނވެގެން ތިބެޭވނީ ށެކުޅުންތެރިްނނަ)ބާރަ(  03

ވެ. އަދި ެމޗު ހިނަގުމންދާ ަވގުތު ބެންޗުން ެއްއވަގުެތްއގަިއ ވާރްމއަޕް ކުރެޭވނީ ށެ އޮފިޝަލުންނަ
 ކުޅުންތެރީްނނަެށވެ.)ތިނެއް(  3ގިަނވެެގން 

މުާބރާތުގެ މެޗު ތާވަުލަގއި ހަމަެޖހިފަިއާވ މެޗެއް ކުެޅން ކަނޑަެއޅިަފއިވާ ާތރީަޚށް މޫސުްނ  )ހ( .06 މުބާރާތުެގ ެމޗު ކުޅޭ ތާީރޚަށް ބަދަލު އަުއން:
ތަން ނުިދނުމުން ނުަވތަ އެެހންެވްސ ސަަބބަކާހުެރ ަބދަލެއް ގެންަނން ެޖހިއްެޖނަމަ، 
 އެަބދަލެއް މުާބރާތް ހިްނގާ ަފރާތުން ޓީުމތަކަށް އެްނގުުމން ެއބަދަލާ އެްއގޮތަށް ެމޗު ނުވަތަ 

 މެޗުތައް ކުެޅންާވނެެއވެ. 

ނުވަތަ ެއހެންެވސް މަުޤބޫލު ސަަބބަކާހުރެ މެެޗްއގެ ފުރިހަަމ  ކުންމޫުސމަށް އަންނަ ަބދަލަ )ށ( 
ވަގުތު ހަމަުނވަީނސް މެޗު ުހއްޓާލަން ޖެިހއްޖެަނމަ، މުާބރާތް ާރވާ ހިްނގާފަާރތުން ހަމަަޖއްާސ 

ޓީމެްއ ނުވަތަ ކުުޅންތެީރން އަދި ދުވަެހްއގައި އެ ހުއްޓާލި މެުޗގެ ބާކީަބއި އަލުން ކުޅޭީނއެވެ. 
އްގެ ސަަބބުން ކުެޅމުްނދިޔަ މެޗެއް ުކރިއަށް ުނގެްނދެިވގެން ހުއްޓާލަން ނުވަތަ ޓީމުތަކެ 

 33މުތަކާއި މެދު މި ަޤާވޢިދުގެ ޖެހިްއޖެނަަމ، އެުކޅުންެތރީން ުނވަތަ ެއޓީމެއް ުނވަތަ ޓީ
 ަގއިވާ ގޮތުގެ މަީތން ފިޔަވަުޅއެޭޅނެެއވެ. ވަނަ ާމއްާދގެ )ރ(

މިނިްޓގެ ކުިރން ދެޓީމު ދަނޑަްށ  30މެޗެއް ފެުށމަށް ަހމަޖެހިަފއިވާ ގަީޑގެ މުާބރާތުގެ ޮކންމެ  .01 ދަނޑަްށ ާޙޟިރުުވން:
 ޙާޟިުރވާން ވާެނއެވެ.

މުާބރާތުަގއި ެއދުވަހަކު ކުެޅން ހަމަެޖހިފައިވާ ދެީޓމަށް، ބެންޗު ކަނަޑެއޅުުމގައި ަބލާނީ މެޗު ތާވަލުަގިއ  .01 ޓީމުެގ ެބންުޗ:
ޓީމަށް މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެިސސްޓެންޓް ރެފްރީ ހުންނަ ފަީޅެގ ޓީމުތަކުގެ ނަުމން އިްސއަކުރު ލިބިަފއިވާ 

 ބެންޗު ލިޭބގޮތަެށވެ.



 

 

ުކުޅންތެރިންާނއި )އެގާރަ(  00މުާބރާތުަގއި އެުދވަހަކު ކުެޅން ހަަމޖެހިަފއިވާ މެުޗގެ ފުރަަތމަ  )ހ( .09 ޓީމު ލިސްޓް:
މެޭނޖަުރ ޮސއިކޮށް މެުޗ  ،ުކޅުންެތރިން އަިދ އޮފިޝަލުްނގެ ލިސްޓް )ބާރަ(  03ބަދަލު 
 މިނިޓް ކުރިން ފަނޑިޔާރުްނގެ މޭަޒށް ހުށަހަަޅންވާެނެއެވ. )ފަނަރަ(  05ފެށުމުގެ 

ްނވާެނއެވެ. ނަަމެވްސ މަޤުބޫލު މުާބރާތުގެ ކޮންމެ ެމޗަކަށް ޓީމުގެ ެމނޭޖަރު ާޙޟިުރވާ )ށ( 
މެަޗށް ޓީމުގެ ނުވެވިްއޖެަނމަ، އެުދވަެހއްގެ  ޒުރަކާއި ހުރެ މެޭނޖަރަށް ޙާިޟރު ޢު

ިލއްޔަތާ ަޙވާލުވެ އެކަން މުާބރާތް ހިންާގ ޢޫރެިއން މީހަކު މެޭނޖަުރގެ މަސްއޮފިޝަލުްނގެ ތެ
 ފަރާތަށް އަްނގަްނވާެނއެވެ.

މުާބރާތުގެ ޮކންމެ ެމޗެްއވެސް ާތވަުލގަިއވާ ަގޑިއަށް ފެުށމަށްޓަކައި ދެ ޓީމު ދަނަޑށް ނެރެްނޖެހޭެނއެވެ.  .30 ކަނަޑއެޅިަފއިާވ ގަިޑއަްށ ެމޗު ެފށުްނ:
 ލިއްަޔތެކެވެ.ޢޫމެނޭަޖުރގެ މަސްޓީމުގެ މިގޮުތން މެޗު ފަށަން ޖެހޭ ގަޑިައށް ޓީމު ދަނޑަށް ނެުރމަކީ 

ޓެްކނިކަލް އޭިރޔާ ތެޭރަގއި ޙަަރކާތްެތރިވުާމއި، 
އިުރޝާދު ދިުނން:ޓީމަށް   

މުާބރާތުގެ މެޗުަތއް ހިނގަުމންދާ ަވުގތު ބެންުޗގެ ޓެކްނިކަލް ޭއރިޔާ ތެޭރަގއި ކޮޅަށް ުހެރވޭނީ  .30
)އެކެއް( އޮފިޝަލަކަށެވެ. މިގޮުތން އިުރޝާދު ދިނުމަށްަޓކައި ކަނޑަެއޅިފަިއާވ  0އެްއަވގުތެްއަގއި 

އެނުބރި ބެންޗު ކައިިރއަށް  ،ދިނުމަށްފަހު  ޓިމަށްސަަރޙަްއދުގެ ކަިއރިއަްށޮގސް ދޭންވާ ިއރުޝާެދއް 
އަންނަްނވާެނެއވެ. ޓީމުގެ އޮފިޝަލުން ފިޔަވައި ުކޅުންެތރިއަކު މެޗު ހިނގަުމްނދާ ަވގުތު ޓެކްނިކަލް 
އޭރިޔާ ތެޭރގައި ކޮަޅށް ޙަރަކާތްެތރި ވުަމކީ މަނާކަމެކެވެ. ީމގެ އިތުުރން ކަމާނުެބހޭ މީހުން ޓެކްނިކަލް 

 މެެކވެ.މަނާކަ ވެސްއޭރިޔާ ތެެރއަށް ވަނުމަކީ 

ިދއުމަށް ުހރަްސއެޅޭަފަދ ާވދަކުާރ އެހެންޓީމަކަށް ކުިރއަށް  އިމުާބރާތުގެ މެޗެއް ދޫކޮށްލަ )ހ( .33 މެޗު ދޫކޮށްުލން:
މަީކ ިއވެިރެވގެން ަޤޞްުދގައިުކރުެއއްޓީެމއް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ޓީމުތަކެއް ބައް ޢަމަލެ

ުމާބރާތުގެ މެެޗއް ދޫކޮށްލުމަީކ ކުޅިވަުރެގ އެްއވެސް ަމރުޙަާލއެްއގައި މިއިން . މަނާކަމެެކވެ
    ރޫޙާ ޚިލާފް ޢަމަލެެކވެ.

މެެޗްއ ދޫކޮށްލިކަމަށް ސާބިުތވެްއޖެނަަމ، އެ މަްއސަލަެއއް  އި ބަިއެވރިވާ ޓީމަކުންމުާބރާތުގަ  )ށ( 
ގައި މާްއދާެގ )ނ( ވަނަ  33 ލޭެނެއވެ. އަދި މި ޤަވާިޢދުގެޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބެ

 ފިޔަަވޅު އެޭޅނެެއވެ.ގޮަތށް ވާ
މުާބރާތުގެ މެުޗތައް ކުޅެން ފެށުމަށްަފހު މުާބރާތުން ވަިކވުުމގެ ފުރުޞަެތއް އެްއެވސް ޓީމަކަށް  )ހ( .33 މުބާރާތުްނ ވަިކވުާމއި ެމޗު ުނކުޅުން:

 ނޯންނާެނއެވެ.  

ފެށުމަށްަފހު، ީޓމެއް ުނވަތަ މުާބރާތުގެ ގުުރއަތުަލއި، ުމބާރާތް ފެުށުމގެ ކުރިން އަދި މުާބރާތް  )ށ( 
)އެންހާސް( އާިއ  0000.00ޓީމެއް  އެ ވަިކވި ،ބާރާތުން ވަކިެވްއޖެނަމަ ޓީމުތަކެއް މު 
 މަނާ ކުެރޭވނެެއވެ.ރި ފިޔާ ާއއި ދެެމުދގެ ޢަދަދަުކން ޖޫ)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރު 0500.00

 0000.00މުާބރާތުގެ މެޗުތައް ފެުށމަށްފަހު، މެޗެްއ ދޫކޮށްލައިފިަނމަ، އެީޓމެއް ަމުދވެެގން  )ނ( 
މަނާކޮްށ ރިޖޫ ގެ އަަދދަކުން )ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާ އާއި ދެެމދު 0500.00)އެންހާސް( ާއއި 

އެޓީމެއް މުާބރާުތގެ މެޗުތަކަކަށް ުނަވތަ މުޅި ުމބާާރތަށް ަސސްޕެންޑް ކުުރމުގެ ބާުރ 
 އަދި އަދި މި ފިަޔވަޅު އަުޅއްާވނީ ރެްފރީޒް ކޮމިޓީޓީއަށް ލިިބގެން ވެެއވެ. ޑިސިޕްލިނަރީ ޮކމި

 ފަނޑިޔާރުްނގެ ކޮމިީޓގެ މަްޝވަާރގެ ަމތީންނެވެ.



 

 

މުާބރާތުަގއި ަބއިެވރިވާ ޓީެމއް ރެފްީރެގ ޢަމުރަށް ނުކިޔަމަންެތރިެވގެން ުނވަތަ އެހެްނވެްސ  )ރ( 
 ޢަމަލެއް ހިންަގއިގެން ުނވަތަ ކުޅުންތެިރެއއްެގ ސަބަބުން  ން ކުޅިަވުރގެ ރޫޙާ ޚިލާފުގޮތަކު

މެޗެްއގެ ފުރިަހމަ ަވގުތު ަހމަނުކޮށް ެއެމޗެއް ހުއްޓާލަން ެޖހިްއޖެނަަމ، އެ ޢަމަެލއް ހިްނގި 
)ފަނަރަ  0500.00)އެންހާސް( އާއި  0000.00ޓީމެއް ނުވަތަ ކުުޅންތެީރން މަުދވެެގން 

މަނާކޮށް ުކޅުންތެިރން ނުވަތަ ޓީމް މުާބރާތުެގ ރިދަކުން ޖޫސަތޭކަ( ރުފިޔާ އާއި ދެެމދުގެ ޢަދަ 
 ރެފްރީޒް ނިންުމން ނިންާމނީ  މެޗުތަކަކަށް ަސސްޕެްނޑް ކުރެވޭެނެއވެ. މިމެޗަކަށް ނުވަތަ 

 ގެ މަީތން ޑިސިޕްލިަނރީ ކޮމިޓީންެނވެ.ރު ކޮމިޓީގެ މަްޝަވރާއަދި ފަނޑިޔާ  ކޮމިޓީ
ޕޮއިްނޓް ދެޭވގޮާތއި، ެއްއވަރު ވެްއޖެަނަމ 

 ނިްނމާެނގޮތް:
)ތިނެއް( ޕޮއިންޓެވެ. ެއއްަވުރ ވެއްެޖނަަމ  3މުާބރާތުގެ ެމޗަކުން މޮުޅވާ ޓީމަކަށް ލިބޭނީ  )ހ( .34

 )ސުެމއް( ޕޮއިންޓެވެ.   0)އެކެއް( ޕޮއިންޓެވެ. ބަލިވާ ޓީމަކަށް ލިބޭނީ  0ކޮންމެ ޓީމަކަށް 

ދެީޓެމއް ނުަވތަ ެއއަށްުވރެ ގިނަ ޓީމުތަެކްއ ޕޮއިންޓްގެ ނަތީޖާ ެނރެން ޖެހޭ މެެޗއްަގއި  )ށ( 
ގޯލް  ބަލައިެގްނނެވެ.ތަފާތަށް  ލްގޯގޮތުން ެއއްަވރު ެވއްޖެަނމަ ޮމޅުވާޓީެމްއ ކަނޑައަޅާނީ 

ބަލައިެގންނެވެ. ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ޖެހި ގޯލަށް އެްއވަުރެވއްޖެަނމަ މޮުޅާވ  ތަފާތުންެވސް
ޖެހި ގޯލުްނެވސް ެއއްަވުރވެްއޖެނަމަ ޮމުޅވާޓީެމއް ކަނަޑއަޅާނީ މަުދން ގޯލް ވަދެަފއިވާ ީޓމަށް 

 ުޅވާ ޓީމެއް މޮ ިއވާ ުހރިހާ ާޙލަތެއްަގއިެވސް ެއްއވަުރެވއްޖެަނމަ މަީތގަބަލަިއގެންެނވެ. 
 ެގންނެވެ. ުގރުއަތު ަލއިކަނޑަައޅާނީ 

މުާބރާތުަގއި ބަިއވެިރވާ ީޓމަކުން ެމޗެއްެގ ފުރިަހމަ ވަގުުތ ހަމަނުޮކްށ ދަނުޑން  )ނ( 
)ތިނެއް(  3ފައިަބއިފިނަަމ، އެޓީެމއް އެ މެޗުން ަބލިވީކަމަށް ނިްނމައި ިއދިކޮޅު ޓީމަށް 

މެޗު )ުސމެއް( ޮޕއިްނޓެވެ.  0ޕޮއިންޓް ލިބޭެނެއވެ. އަދި ދަނުޑން ޭފބި ޓީމަށް ލިބޭނީ 
 3މޮުޅވި ޓީމަްށ ލިބޭނީ ، ދެޓީުމންކުރެ ޓީމަކަށް ޯގލެއް ޖެހިފައި ނެތްަނމަ  ،ހުއްޓާލިއިރު 

)ދޭއް( ގޯެލވެ. އަދި ަދނޑުން ފޭބި ޓީމު ގޯލެއް ުނޖަހާކަމަށް ނިްނމާީނއެެވ. މިގޮތަްށ 
 ހަމަަޖއްަސއި ގޯލު ެއއީ ވަިކމީހަކު ޖެހި ގޯލެއްަކމަށް ރެކޯެޑއް ނުކުެރވޭެނއެވެ.

 )ރ(  
 
 
 )ބ(

ކުޅޭ މެޗްތަކުަގއި ކުުޅމުެގ ފުރިަހމަ ވަގުުތ ހަަމާވިއރު ދެީޓމު  ލުން ޞޫނޮކްއައުޓް އު
 އެްއވަުރވެަފއިާވނަމަ، މެޗުގެ ނަީތޖާ ެނރޭނީ އިުތރުަވގުތު ުނދީ ޕެނެލްޓީ ޖަހަިއގެންެނވެ.

 
 ގުރޫްޕަގއި ހިމެޭނ ޓީމުތަކުގެ ކަނޑަޅާނީ  ދެވަނަ އަދި ިތންަވނަ ޓީމް، ގްރޫްޕގެ ެއްއވަނަ

 ުކޅޭ ނޮކްއައުޓް ރޮސްކޮށްއަދި ކް  މެުދގައި ުކޭޅވޭ މެޗުތަކުން ލިބޭ ޮޕއިންަޓށް ބަލަިއގެންެނވެ.
 މެޗުތަކުން ލިބޭ ޕޮިއންޓް ގްރޫޕް ސްޭޓުޖގެ ޕޮއިންާޓއެކު ގުަނމުން ުނގެންާދނެެއެވ.

 
ދެޓީމު ެއއްަވރުވެަފއިާވނަަމ، ނަތީާޖ މުާބރާތުގެ ފަިއނަލް މެޗުގެ ކުޅުުމގެ ފުރިހަމަ ަވގުތު ހަަމވާިއރު  .35 ފައިނަްލ ެމޗު:

 ނެރޭނީ އިުތރު ަވގުތު ުނދީ ޕެނެލްޓީ ޖަހައިެގންެނވެ.

މާިއ އެސިސްޓެންޓް ރެްފރީކަން ކުރާެނ ފަރާތްތަްއ މުާބރާތުގެ ެމޗްތަކުަގއި ރެފްރީކަ  )ހ( .36 ރެފްރީްނނާިއ، އެސިސްޓެްނޓް ެރފްރީްނ:
ެމޗު ކަމިަޝނާެއވެ. ައދި ެމޗު ކަމިޝަނާ ލަާފއެއް ހޯދަން ޖެިހއްޖެ ާޙލަތެއްަގއި ކަނޑަައޅާނީ 

  މުާބރާތުގެ އިންތިާޒމް ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯިދދާނެެއވެ. 

ޙަރަކާތްެތިރ  ެއސިސްޓެންޓް ރެފްީރން /)ހަތަެރއް( ރެފްީރން 4ޖުމްލަ މުާބރާތުގެ މެޗުތަުކގައި  )ށ( 
 ވާެނއެވެ.   



 

 

)އެެކއް( ރަތް ކާުޑ  0)ދޭއް( ރީނދޫކާޑު ުނވަތަ  3މުާބރާތުގެ މެޗެްއަގއި ކުުޅންތެިރއަކަށް  )ހ( .31 ަމއްސަލަ، ޖުރުަމނާ:ޑިސިޕްލިނަރީ 
ކުުޅންތެިރއަކަށް ެޖހިގެން ައންނަ މެެޗއް ނުކުެޅވޭެނެއވެ. މެޗެްއގަިއ  ދައްަކއިފިނަަމ، އެ

)ފަންސާްސ  50.00ރިއަކު ކުޅުންތެިރއަކަށް ރީނޫދ ކާޑެއް ަދއްކައިފިނަަމ، އެ ުކޅުންތެ 
މަާނ ރި)ހަތްދިހަ ފަސްރުފިޔާ( އިން ޖޫ 15.00ރުފިޔާ( އަދި ރަތް ކާޑެއް ދައްަކއިފިނަަމ، 

ފައިސާ ކޮްނމެ ޓީމެްއގެ ޑިޮޕސިޓް ފައިާސގެތެެރއިްނ  ައށްވާމަނާރި އެވެ. ިމގޮތަށް ުކރެވޭ ޖޫވާނެ 
އުނިކުެރވޭެނެއވެ. ައދި ިމގޮތަށް ެދްއކޭ ކާޑުގެ މަްއސަލަ އިުތރަށް ބަލަްނ ޖެހޭނަމަ، 

ިޑސިޕްލިނަރީ  ޑިސިޕްލިނަރީ ޮކމިޓީން ބެުލމަށްފަހު ުކށުގެ ާބވަތުން އެ ކުޅުްނތެިރއަކަށް
   ފިޔަވަޅު އެޅޭެނެއވެ.

މުާބރާތުގެ ްގރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗްތަުކގައި ަދއްކާފަިއވާ ރީނދޫކާޑު ސެމީަފއިނަލް މެާޗއި ހަމައަްށ  )ށ( 
 އެވެ.ވާނެ ނު މަނާ މާެފއް ރިެނެއވެ. ނަަމވެސް އެާކޑުތަކުގެ ޖޫ މާފުވާ

 
 
 
 

              

 )ނ(
 
 
 
 
 )ރ(
 
 
 
 
 
 

 (        ބ) 

ކޯޗު ނުަވތަ އޮފިޝަލުން ުކޅިަވރުގެ ރޫާޙ ، މުާބރާތުަގއި ަބިއވެިރވާ ޓީެމއްގެ މެޭނޖަރު 
ޮފނުވާލެުވނު އެ ަފރާެތއް ޚިލާފުެވއްޖެަނމަ، އެ ަފރާތެއް ީޓމުގެ ެބންޗުން ފޮުނވާލުމަށްފަުހ، 

މަްއސަލަ އިތުރަށް ބަލަްނޖެހޭ ޙާލަެތއްަނމަ، އެ މަްއސަލަެއއް ބެލުމަށްަފހު ކުށުެގ ބާވަތުން 
  އެޭޅނެެއވެ. އެ ފަރާތަކާއި މެދު ިޑސިޕްލިނަރީ ފިަޔަވޅު

 
މެޗު އޮފިޝަުލން ނިންމާ ރެްފރީ، ެއިސްސޓެންޓް ރެފްރީ ުނވަތަ  މުާބރާތުގެ މެޗެްއަގއި

ނިންމުންތަާކއި ެމދު ޓީމެްއގެ އޮފިަޝލެއް ނުވަތަ ކުޅުްނތެިރއެއް ހިތްަހމަ ނުޖެިހގެްނ 
ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމާލާތްކޮށް ުނވަަތ މާރާާމީރއެއް ިހންުގމަށް ަމގުފަިހވާ ަފދަ ޢަމަލެްއ 

އޮފިޝަުލންގެ ގަޔަށް ހިންގުން ނުަވތަ އެަފދަ ކަެމއް ކުުރަމށް ހިތްަވރު ިދނުން ުނވަތަ 
ހއ. ދިްއޫދ ކުޅުޖެހުން ަފދަ ޢަމަލެއް ިހންަގއިފިަނމަ އެކަެމއް ކުރި ފަާރތަކާ މެދު 

ޢާްނމުކޮށްފަިއވާ ޑިސިްޕލިނަރީ ކޯޑާ އެްއގޮތަށް ފިޔަަވޅު ައޅާ އެކަްނ  ކައުންސިލުން
 .އަށް އެްނގޭނެެއވެ އެފް.އޭ.ެއމް

 0000.00 ޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހު،ޑިސިޕްލިަނރީ މަްއަސލަތަކުގެ ކުޑަ ބޮ މުާބރާތުގެ ެއންމެހާ
)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ާއއި ދެެމުދގެ ައދަދަުކން ޖުުރމަނާ  0500.00)އެންހާސް( ާއއި 

 ކުޅުންެތރީންތަެކއް ނުަވތަ ޓީމެއް/ މެޗުތަކަކަށް ކުޅުންތެިރެއއް/ ކުރުން އަދި މެޗަކަށް/
އަދި މި ަސސްޕެްނޝަން ކައުްނސިލުްނ ރާވާހިްނގާ  ޓީމުތަކެއް ަސސްޕެންޑް ކުެރވޭެނއެވެ.

މުާބރާތްތަކާއި ަދއުލަތުގެ އެހެްނ ިއދާާރތަކުން ާރވާ ހިްނގާ މުާބރާތްތަުކގަިއެވސް ތަންފީުޒ 
 ކުރެވޭެނެއވެ.

 
މެޗު ކަިމޝަނަރ، ަފނޑިާޔރުްނގެ ކޮމިީޓ، 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ:
 )އެކެއް( މެންަބރަކު ކަނޑަައޅަން ާވނެެއވެ. 0މުާބރާތުގެ މެޗު ކަމިޝަަނރގެ ގޮުތގައި  )ހ( .31

އ. ހ ވެ. ިމގޮތުން)ތިެނއް( މެްނބަރުްނނެ 3މުާބރާތުގެ ަފނޑިޔާުރންގެ ޮކމިޓީަގއި ިހމެނެނީ  )ށ( 
ބަަލއި ަމއްސަަލތައް  އެންމެހާ  ޯބޅަ މުާބރާތުަގއި ދިާމވާފުޓްވަނަ  5ދިްއދޫ ކަުއންސިލް ކަޕް 

 ކޮމިޓީންެނވެ.ޙައްލުކުާރނީ ރެފްީރޒް ކޮމިޓީގެ ލަފާާއއި އެކު މި 



 

 

ހއ. ޮގތުން ވެ. މި)ތިނެއް( މެްނބަރުްނނެ 3މުާބރާތުގެ ިޑސިޕްލިަނރީ ކޮމިޓީަގއި ހިެމނެނީ  )ނ( 
ގައި ިދމާވާ ެއންމެަހއި ިޑސިޕްލިނަރީ ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާތު ވަނަ  5 ކަޕް ދިްއދޫ ކައުންސިލް

ފަނޑިޔާރު  ައދި ާމނީ ރެްފރީޒް ޮކމިޓީމަްއސަލަތަކާއި އެޕީލްްސގެ ަމއްސަލަަތްއ ބަލާ ނިން
ކޮމިޓީގެ މަްޝވަާރގެ މަިތން ޑިސިޕްިލނަރީ ކޮމިޓީންެނވެ. އަދި ކޮމިީޓގެ ިނންމުން މެޗު 

 ވަޓްްސއަޕް ެމުދވެރިކޮެށވެ. /ވަިއަބރލިުޔމުން ނުވަތަ ކަމިޝަަނރ އެ ޓީމަކަށް އަްނގާނީ 

ބަިއވެިރިވ މުާބރާތުގެ މެެޗްއގެ މަްއސަލަެއއް ނުަވތަ ރެފްރީގެ ނިްނމުާމމެދު ެއމެޗުަގއި  )ރ( 
ތިާރޟްކޮށް ފަނޑިޔާރުްނގެ އިޢު އްޖެހިްއޖެަނމަ، ެއ މައްސަަލއެޓީމަކުން ހިތްހަމަ ނު 

މިނިޓް  05ިނމޭތާ  އްސޮއިޮކށްފައިވާ ލިޔުމަކުން ެއމެޗެކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޭޅނީ މެނޭަޖރ 
 ހުަށހަޅާ ލިޔުެމއް މި ކޮމިޓީން ޤަބޫެލއް ނުުކރެވޭެނެއވެ. ންމިނިޓަށްވުރެ ފަހު  05ތެރޭަގެއވެ. 

)ފަހެއް(  5ްސެވގެން ލައެ މެޗެއް ނިމޭތާ ދިޔަ ަމްއސަލަ މުާބރާތުގެ މެެޗްއގައި ހިނގާ )ބ( 
 ނުވަތަކޮމިޓީ ޓީމަކަށް ޑިސިޕްލިނަރީ  ރަްއުދވާއެ މައްސަަލއެއް  ބަލަިއ، ގަިޑއިރު ތެޭރގައި

. މި ނިންމުން ެއ ވާެނެއވެއަްނގަން މެުޗ ކަމިޝަނަރ ން ގެ ނިްނމުފަނޑިޔާރުްނގެ ކޮމިޓީ
 ވަޓްސްައޕް މެުދވެރިކޮެށވެ. /ަވިއބަރލިޔުމުން ުނވަތަ ނީ އަްނގާޓީމަކަށް 

)ހަތަރެއް( މެންަބރުން  4މުާބރާތުގެ ހިްނގާ ކޮމިޓީގެ ގޮތުަގއި ކަުއންސިލަރުން ހިެމނޭގޮތަށް  )ހ( .39 ހިްނގާ ކޮިމޓީ:
ްއދޫ ތިބެްނވާނެެއވެ. އަދި މި ކޮމިޓީ އައްޔަން ކުރާނީ ތިލަދުންމަތީ އުުތުރުބރީ ދި

 ުމބާާރތުގެ ޤަވާިޢދު ފާސްކުރާނީ ިދްއދޫ ކައުްނސިލުންެނވެ. ކައުންސިލުްނނެވެ.

ގެ ެމޗު ތާވަލް، ާތރީްޚ އަދި ގަިޑ ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާތު ވަނަ  5ކަޕް ހއ. ިދއްދޫ ަކއުންސިލް  )ށ( 
 ކަނޑަައޅާނީ ުމބާރާުތގެ ހިްނގާ ކޮމިޓީްނނެވެ.

މުާބރާތުަގއި ެއުދވަހަކު ަބއްދަލުުކާރ ޓީމުތަކުން މެޗު ފެށުުމގެ ކުިރްނ ދަނުޑގައި  )ހ( .30 މެޗު ފެށުުމގެ ކުރިްނ ީޓމުތަުކްނ ފަރިތަުކރުން:
މިނެޓް ހަމަވާ ވަގުަތށެވެ. ިމވަގުުތަގއި ފަރިތަ ކުރުުމގަިއ  00ފަރިތަކުެރވޭނީ މެޗު ފެށުމަށް 

 ބަިއވެިރެވވޭނީ ެއދުަވހެްއގެ ޓީމު ލިސްްޓގައި ިހމެނޭ ކުޅުންެތރިންަނށެވެ.  

( ގައިވާ ަގޑީެގ ހމާްއާދގެ ) މިނޑުގެ ޙާަލތު ދަށްވެފަިއވާަނމަ ގޮުތން ވާޭރވެހި ދަ މޫުސމުގެ )ށ( 
ބަދަުލގައި ދަނޑުަގއި ފަިރތަކުރާ ގަިޑ އަލުން ކަނޑަައޅައި ނުަވތަ މެޗު ކެންސަލްކޮށް، 

 ހިންގާ ކޮމިޓީން ޓީމުތަކަށް އެްނގުމުްނ، އެގޮތަށް ަޢމަލު ކުރަން ާވނެެއވެ.

ުކޅިަވރުެގ ޫރޙާ ެއއްގޮތަްށ ނިްނމުމަްށ،  ަގއިފުޓްބޯޅަ ުމާބރާތުަވނަ  5 ކަޕްހއ. ިދއްޫދ ކައުްނސިލް  .30 ފެއަރޕްލޭ:
 ަމސަްއކަތްކުރަން ވާެނއެވެ. ންނާއި އެ ޓީމެްއގެ ސަޕޯޓަރުންބަިއެވރިވާ ެއންމެހާ ޓީމުތަކު  މުާބރާތުަގއި

ކޮންެމ ޓީމަކުންވެސް ެއ  މުާބރާތުަގއި ބަިއެވރިވާ ޓީމުތަުކގެ ދިަދ ދަނޑުަގއި ބެހެއްުޓމަށްޓަކައި، .33 ޓީމުތަުކެގ ދިދަ:
 ޓީމެްއގެ ދިދަ ހިްނގާ ކޮމިޓީން ކަނަޑައޅާ ތާރީަޚށް އެ ފަރާާތއި ަޙވާލު ކުރަްނާވނެެއވެ.

މުާބރާތް ހިްނގުމަށް އެކުަލވާލެވިަފިއވާ ޤަވާިޢދު ހުރިހާ ޓީުމތަކުންެވސް ބަަލިއގަނެ އެ ޤަވާިޢދާިއ  .33 ޤަވާިޢދުތަަކށް އިޚްތިރާްމކުުރން:
 ުމބާރާުތަގއި ޢަމަލު ކުރަްނާވނެެއވެ.އެްއގޮތަށް 



 

 

މުާބރާތުަގއި އެ ޓީމެއް ބޭނުންުކރާ ޖާރީޒގެ ފުރަގަާހއި ކުރިމަީތގައި އިްޝިތހާރު ޖެހުމަކީ ހުްއދަ  .34 އިޝްިތހާުރ ޖެުހން:
 ކަމެކެވެ.

ކަެމއް ނިްނމާނީ ތިަލދުންމަތީ އުުތރުުބރީ މުާބރާތުގެ ަޤވާޢިުދަގއި ނުިހމެނޭ ކަެމއް ދިާމވެްއޖެަނމަ، އެ  .35 އިތުރު މައްސަލަ ދިާމވުްނ:
 ދިްއދޫ ކައުްނސިލުންެނވެ.
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