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 ފުޓްސަލް މުބާރާތް  14ބީ   
 އިދު މުބާރާތުގެ ޤަވާ 

 
 މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދު. .1

ތެރިން ނޭކުރެންދޫގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައާއި ރައްޔިތުން މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމްކޮށް ހުނަރުވެރި ފުޓްސަލް ކުޅުން
 އުފައްދައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފުޓްސަލް ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން.  .2
 އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް ނޭކުރެންދޫ ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ފޯމް އެދޭ ބައިވެރިވުމަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތުގައި މި 2.1

 މިމުބާރާތުގައި ރަށުން ބޭރުން ބައިވެރިވާނެ ޓީމްތައް ކަނޑައަޅައި ދަޢުވަތުދޭނީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުންނެވެ. .ހުށައެޅުމުންނެވެ
ރުފިޔާ ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި އެކު ދައްކަވަންވާނެއެވެ.  1000/-ފައިވާ ޅާފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަޑައަމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

 ބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ. ނބަރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެއްކި ފައިސާ އަ މުށްފަހު މުބާރާތުން ވަކިވި ނަމަވެސް، މިމުބަރާތަށް ގުރުއަތު ލުމަ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ވަނަމާއި އަދި އެނޫންވެސް ބޭކާރު ތަކެތި ލިޔެ ކުރަހާފައިވާ ފޯމް  2.2

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށައަޅާއިރު، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ އެއްމެހާ ތަކެތި ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  2.3

 

 އިދު ކުޅުމުގެ ޤަވާ  .3

 އާއިއެއްގޮތަށެވެ.  ގޭމްސްމި މުބަރާތުގައި އަމަލު ކުރެވޭނީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ފުޓްބޯޅަ ޖަމްއިއްޔާ 'ފީފާ' އިން ނެރެފައިވާ ލޯ އޮފް ދަ 

 ބައިވެރިވާ ޓިމްތަކައި ބެހޭ  .4

މެ މެޗަކަށް ންލުންނެވެ. އަދި ކޮ ޝައޮފި  3ކުޅުންތެރިންނާއި  18މެ ޓީމަކުންވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ން.މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮހ
 ލުންނެވެ. ޝައޮފި  3ކުޅުންތެރިންނާއި  12ވާ ފައި ށްސްޓްގައި ޖެހޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮހުށައަޅާ ޓީމްލި

އި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަދިންކަމުގެ ގަ އި ކުޅޭކުޅުންތެރިއަކީ ސްކޫލް ދަރިވަރެއްނަމަ ސްކޫލުން އެކުޅުންތެރިއަކު މުބަރާތުމުބާރާތުގަ ނޯޓް:
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމާއިއެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.   ނިވެރިޔާ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ބެލެ ލިޔުމެއް

 މިގޮތުން ލިޔުން ހުށަނާޅާ  ކުޅުންތެރިންނަކަށް މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ. 

Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 
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ޖަރ ގެ މަޤާމުގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ. ޓީމުގެ މެނޭޖަރގެ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޓީމްގެ މެނޭ ނޭ ޓީމްލިސްޓްގައި ހިމެށ. 
 18) ކުޑަ ކުއްޖެއްކަމަށް ބަލާނީ އުމުރުން މުގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހުރެވިދާނެއެވެ. ކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ. ކޯޗުގެ މަޤާމަޤާމުގައި ކުޑަކުއްޖަ

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނެވެ.( 

 ޖާރޒި ނަންބަރ ނޫން އެހެން ނަންބަރ އަކަށް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. ލިސްޓްގައިވާ  ޓީމްވާ ފައިޅާނ. ޓީމުތަކުން ހުށައަ

ރ. ރަށުންބޭރު ) ނޭކުރެންދޫ ނޫން( ކުޅުންތެރިން ޓީމްލިސްޓްގައި ހިމަނާނަމަ، އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް  
ކުޅުންތެރިންނެވެ. ރަށުން  2ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ. މެޗް ލިސްޓްގައި ޖެހޭނީ  3ޖަހަންވާނެއެވެ.  ކޮއްމެ ޓީމެއްގައިވެސް ރަށުންބޭރު 

ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި  ) ރަށުގެބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުންވެސް އެރަށަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ކުޅުންތެރިން ޖެހޭނީ ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.  ބޭރުން
ބައްޕަ ތަ ބެލޭނީ ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ކުޅުންތެރިއެއް، ކުޅުންތެރިޔާގެ އަނބިމީހާ ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވުން، ކުޅުންތެރިޔާގެ މަންމަ ނުވަ

 ރަށު ރަޖިސްޓްރީގައިވުން ( 

 

 15ބ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމްތައް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްށާއި ނިންމާ ރަސްމިއްޔާތަށް، ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ 
 މިނެޓް ކުރިން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. 

 ކުންވެސް އެޓީމެއްގެ ދިދަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޓީމަކުން މެ ން ދުވަސް ކުރިން ކޮ  5މުގެ ޅ. މުބާރާތް ފެށު 

 ފޫޓް 2*3ނޯޓް: ދިދައިގެ ސައިޒް 

ކ. ޓީމުލިސްޓާއި އެކު ޓީމުލިސްޓުގައި ހިމަނާ ކުޅުންތެރިންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން 
 ޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެއްނަމަ އައި،ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ()ނޭކުރެންދޫ ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްވާނެއެވެ.

 އ. މުބާރާތުގެ ޤުރުވަތު ލުމާއި ހަމައަށް ޓީމުލިސްޓަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތުދެވޭނެއެވެ.

ބައިވެރިވުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމާއިއެކު ކައުންސިލަށް  ވ. ކޮއްމެ ޓީމަކުންވެސް އެޓީމެއްގެ ލޯގޯ ) ކޮރަލް ފައިލް(  މުބާރާތުގައި 
 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

 . ޓީމުގެ ޖާރޒީ 4

 ހ. ކުޅޭ ޖާރޒީ އާއި ސޯޓް  އިސްޓާކީންގެ ކުލަ އެގޭނެހެން ޓީމު ލިސްތުގައި ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ށ. ކުޅޭ ޖާރޒީގެ ފަހަތުގައި ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅޭ ނަންބަރ ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ނަންބަރ ނުޖަހާ ޖާރޒީ ލައިގެން އެއްވެސް 
 ކީޕަރު ފިޔަވާ ދެންތިބޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ޖަރޒީ އެއްގޮތްވާންޖެހޭނެއެވެ. ކީޕަރގެކުޅުންތެރިޔަކަށް މި މުބާރާތަކުއެއް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. 

 ޖަރޒީ ސްޓާކީނު ހިމެނޭގޮތަށް އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ކުލަ ތަފާތުވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި ޖަރޒީގެ ކުރިމަތީގައި  ހަންޖެހޭނެއެވެ.ޖަ ޖަހާނަމަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ނަން . ޖާރޒީގެ ފުރަގަހުގައި ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަންނ
  ހިނދެއްގައި ލޯގޯ ނުޖަހާވެސް ކުޅެވިދާނެއެވެ. ން ބޭނުންވާ ޓީމު މުގެ ބެޖު)ލޯގޯ( ޖަހާފައި ހުންނަށްވާނެއެވެ.ޓީ

ގޮތުން އޭނާ ހުންނަންވާނީ ކެޕްޓަން އާރމް ބޭންޑް  ކުޅޭކުޅުންތެރިޔާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ . ކޮއްމެ މެޖެއްގައިވެސް ކެޕްޓަންގެ މަގާމުގައި ރ
 އަޅައިގެންނެވެ. 

މެޗުބޫޓު ބޭނުންކުރުމަކީ މެ އެކަށިގެންވަނީ ޓްރޭނިން ޝޫޒްގައެވެ. ންމަށް އެ. މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން މެޗްތައް ކުޅެން އެރުބ
 މަނާކަމެކެވެ.
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ގެ ޖަރޒީ/ . ޓީމުގައި ހިމެނޭ އޮފިސަލުންތިބެންވާނީ ބެންޗުގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިން އަދި ކުޅެންއަރާފައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނާއި ތަފާތު ކުލައެއްޅ
ޓީސާޓްގެ ފުރަގަހުގައި "އޮފިސަލް "މިހެން އިގިރޭސިބަހުންލިފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. ކޯޗަށް  ރޒީ/ޓީސާޓް ލައިގެންނެއެވެ. އަދި ޖޯ 

 ކުޅުންތެރިންނާއި އެއްކުލަ ނުވާ ކޮންމެ ހެދުމެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ދެޓީމު ތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން  އަޅައިފިނަމަ ޖާރޒީ ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަށައެއްކުލައެއްގެ ޖާރޒީ އެއް ހު  . ދެޓީމަކުން ކ
 ބޭނުންކުރާ ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ދެންނިންމާނީ ގުރުވަތު ލައިގެން މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ކޮއްމެ މެޗެއްގައި އެޓީމަކުން

 ޅަންވާނެއެވެ.ގަޑިއިރު ކުރިން މުބާރާތުގެ މެޗްކޮމިޝަނާރ އަށް ހުށައަ 1ޖާރޒީގެ ކުލަ މެޗް ފެށުމުގެ 

 

 . ދަނޑަށް ހާޒިރުވުން 5 

 މިނިޓް ކުރިން ދަނޑަށް ހާޒިރުވާންނާނެއެވެ.  15ހ. މެޗްފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ 

 5ށ. އެދުވަހެއްގެ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗް ކުޅެން ފަށާއިރު ޓީމުލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
 ކުޅުންތެރިން ތިބެން ވާނެއެވެ. 

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޓީމަކުން  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ 3000/-ނ. ދަނޑަށް ހާޒިރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް 
 ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސް ކުރުމުންނެވެ.  ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ކައުންސިލުން ރާވަ އެއްވެސް

ގެ ސްކޯރ، ވަކިވަކި ރ. އެއްވެސް ޓީމަކުން މުބާރާތުން ވަކި ވެއްޖެނަމަ އެޓީމަކާއި ދެކޮޅަށް މުބާރާތުގައި ސްކޯރ ކޮއްފައިވާ ކުޅުންތެރިން 
 ކުޅުންތެރިންގެ ވަނަ ހޮވުމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ. 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  ރުފިޔާއިން 3000/- މެޗެއް ކުޅެވެމުންދަނިކޮއް މެޗް ދޫކޮއްލައިފިނަމަ އެ ޓީމެއްބ. 

 . މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 6

މެނޭ ކޮއްމެ ހ. މި މުބާރާތުގައި މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައިވެރިވާ ޓިމްތައް ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހައިގެން، ކޮންމެ ގުރޫޕެއްގައިވެސް ހި
ސެމީ  ޓީމެއްވެސް އެ ގުރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ހުރހާ ޓީމަކާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ގުރޫޕަކުން އެއްމެ ގިނައިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމް

 ފައިނަލަށް ހޮވޭ ގޮތަށެވެ. 

 މިނިޓްލިބޭނެއެވެ.  5މިނިޓްގެ ދެ ހާފެވެ. އިންޓަވަލް ވަގުތުގެ ގޮތުގައި  20ށ. މި މުބާރާތުގައި މެޗްތަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ންނެވެ. ގުރުއަތުލާނީ ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ނ. މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅޭނެ ތަރުތީބާއި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ޓީމްތައް ކަޑަ އަޅާނީ ގުރުވަތު ލައިގެ 
 ޅޭ އިގިރޭސި އަކުރެއް ދިނުމަށްފަހު އޭ ބީ ސީ ތަރުތީބުން އެ ގުރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޓިމަކާ ކު 

ކުޅޭނެ ތަރްތީބް މުބާރާތުގެ ގުރުލުމުގެ ކުރިން  ތައް ތަރުތީބުކުރާނީ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މެޗްތައްގޮތަށެވެ. މެޗް
ނަމަވެސް މުބާރާތުގައި ރަށުން ބޭރު ޓީމުތައް ބައިވެރިވާތީ މުބާރާތް  ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޓީމްތައް ޓީމްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ދެޓީމް މެޗް ޝެޑިއުލް  ބައިވެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ގުރުވަތު ލުމަށް ފަހު ކޮއްމެ ތަރުތީބަކުން މެޗްތައް
 ތަރުތީބުންނެވެ.  ވާތައް ކުޅޭނީ ގުރުއަތުން ދިމާ ޖްކުރުމަށްފަހު ބާކީ މެ

 . ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތާއި އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް: 7

 ޕޮއިންޓެވެ.  0ޕޮއިންޓެވެ. ދެރަވެއްޖެނަމަ  1ޕޮއިންޓެވެ. އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ  3ހ. މުބާރާތުގައި މެޗަކުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ 

ށ. ދެޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ޕޮއިނޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅު ޓީމެއް ހޮވަނީ ޖެހި ގޯލާއި ވަދެފައިވާ ގޯލުގެ 
 ތަފާތުންނެވެ. 
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 ނ. ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއި ގޯލުގެ ގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅު ޓީމަކަށް ހޮވޭނީ  ގިނަ ގޯލް ޖަހާފައިވާ ޓީމެވެ. 

 ރ. ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުޓީމެއް ހޮވާނީ ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ. 

މިނިޓްގެ ދެހާފް  5ހަމަވާއިރު ދެ ޓިމް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި  ބ. ނޮކްއައުޓް މެޗްތަކުގައި ފުރިހަމަ ވަގުތު
 ކުޅެވޭނެއެވެ. އެވަރުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ނަތީޖާ ނެރޭނީ  ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.  

 

 

 . އަހުލާގީ މައްސަލަ. 8

. އަދި މި މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތްކާޑު ދައްކަފައިނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ މެޗުގައި އެކުޅުން ތެރިއަކަށް ނުކުޅުވޭނެއެވެހ. 
 ރަތްކާޑު ދެއްކި ކުޅުންތެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަން ބަލައި އިތުރު ސަސްޕެންސަން އެއް ދިނުމުގެ ބާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިން 

 ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

) ދެއެއް ( ރީނދޫކާޑު ހަމަވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ. ) ރީނދޫކާޑު  2ށ. މިމުބާރާތުގައި އެއްކުޅުން ތެރިޔަކަށް 
 ގުނުމުގައި ބެލެވޭނީ މުޅިމުބާރާތަށެވެ. (

ބާރާތުގެ އިންތިޒާމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ނުވަތަ މުބާރާތް މު ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކު . މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެއްވެސް ޓީމަކުންނ
ރ ދެމެދުގެ  5000/-ރ އާއި  1500/-ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ  އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެ އަމަލެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށްބަލައި 

ބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް މިތަކަކީ ނެއެވެ. ) މިގޮތުން ހިންގޭ އަމަލު ކުރެވޭ ޖޫރިމަނަ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކު  އަދަދަކުން އެ ޓީމެއް
 މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިން ކޮމެޓީންނެވެ. (  އެޅޭފަދަ އަމަލެއްކަމަށް ނިންމާނީ

އެޅޭފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، ރ. އެއްވެސް ޓީމަކުން ނުވަތަ އޮފިސަލަކު  އަދި ކުޅުންތެރިއަކު  މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް 
ހްތިޔާރު ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުން އެ ޓީމެއް ނުވަތަ އޮފިސަލަކު ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުކުޅެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އި

ރުން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް މު ބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ޓީމަކުން އެ ޓީމެއްގެ ސަޕޯޓަ
ންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ހިންގޭ ޕެމެޗްތަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ސަސް އެޅޭފަދަ  އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަވެސް އެ ޓީމެއް ކުރިއަށް ހުރި 

 މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިން ކޮމެޓީ އިންނެވެ. އަމަލު ތަކަކީ މުބަރާތް ކުރިއަށް ގެންދއުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަމަލެއްކަމަށް ނިންމާނީ 

ފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، ޅޭވަތަ ކުޅުންތެރިއަކު ހުރަސް އެބ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ޓީމަކުން ނުވަތަ އޮފިސަލަކު ނު
ކޮއްފިނަމަ އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް ނުވަތަ މުބާރާތުގައި ހިންގާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭފަދަ  އަމަލެއް 

މުބާރާތުގެ  ބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަމަލެއްކަމަށް ނިންމާނީމިގޮތުން ހިންގޭ އަމަލިތަކަކީ މުހުށައަޅައިގެން ބެލޭނެއެވެ. )
 ޑިސިޕްލިން ކޮމެޓީންނެވެ.(

ހައިސިއްޔަތުންވެސް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅޭ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ  ޅ. މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިއަކު ސަޕޯޓަރެއްގެ
ފިނަމަ ނުވަތަ މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިއަކު ސަޕޯޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުބާރާތާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭފަދަ އަމަލެއް ކޮއް

ޑް ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. )މިގޮތުން ހިންގޭ ންޕެޅުންތެރިއަކު  މުބާރާތުން ސަސް އެކު
 އަމަލިތަކަކީ މު ބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަމަލެއްކަމަށް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިން ކޮމެޓީންނެވެ.( 

އި ކުޅޭ ދެޓީމް ޓަކައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ބާއްވާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިނަލުގަކ. މުބާރާތުގެ ހައިބަތު ހިފެހެއްޓުމަށް
އިވެރި ނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ރަސްމިއްޔާތު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަސްމިއްޔާތުން ވަކި ވެއްޖެނަމަ  އަދި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބަ ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.
 ގެ ޑިސިޕްލިން ކޮމެޓީ އިންނެވެ.މުބާރާތު  އެޅޭނެއެވެ.  މި ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމާނީ އެޓީމަކާމެދު ފިޔަވަޅު 
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އްވެސް އ. މުބާރާތުގައި ރަށުންބޭރު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ޓީމުތަކުން ގެންނަ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭ އެ
އެ  ގެ ތެރެއިން އަދަބެއް ދެވެން ނެތް ހާލަތުގައި އެ ކުޅުންތެރިއަކާއި މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައިއަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، މުބާރާތު 

  ށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅުނު ޓީމަކަ

 . މައްސަލަ ހުށައެޅުން : 9

ގަޑިއިރުތެރޭގައި ލިޔުމަކުން މެޗްކޮމިޝަނަރަށް  2އެކި އެކި މައްސަލަތަށް އެ މެޗެއް ނިމޭ ވަގުތުން ފެށިގެން  ހ.  މުބަރާތުގައި ދިމަވާ 
 ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. 

 

  . ޑިސިޕްލިން ކޮމެޓީ؛ 10

 މެމްބަރުން  3އުންސިލުން ކަނޑައަޅާ . ނޭކުރެންދޫކަހ

 . ރެފްރީސް ކޮމެޓި ށ

 . މެޗް ކޮމިޝަނަރުން ނ

 

 ރަތުގައި ހޮވަ މަގާމްތައް ؛ . މުބާ 11

 ހ. ޗެމްޕިއަން ޓީމް 

 ށ. ރަނައަޕް ޓީމް 

 ނ. ފެއާރޕްލޭ ޓީމް 

 ކުޅުންތެރިން  5ރ. މުބާރާތުގެ މޮޅު 

 ބ. އެއްމެ ގިނަގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ 

 ޅ. އެއްމެ މޮޅު ކޯޗް 

މުބަރާތުގެ ޑިސިޕްލިން  ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ލަފާގެމަތިން  ވެއްޖެނަމަ ހައްލު ކުރާނީ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާ ނޯޓް: ޤަވައިދުގައި ނުހިމެނޭ 
 ކޮމެޓީ އިންނެވެ. 

 


