


0202ްްމުބާރާތ ްްބޯޅަްްވޮލ ްްމިނިވަނ ް  
 ޤަްވާއިދުް

"ްމިނިވަން ްްްްްްް ކުރެވިފައިނުވާްހުރިހ0202ްްާވޮލ ބޯޅަްމުބާރާތް މިއް  ނިސ ބަތް  "ްގެްޤަވާއިދެވެ.ްމިޤަވާއިދުގައިްވަކިްމުބާރާތަކަށް 
"ްގއ.ްނިލަނ ދ ް ކުރަނ ޖެހޭްޤަވާއިދެވެ.އަމަލުް"0202ްްވޮލ ބޯޅަްމުބާރާތް ްކައުނ ސިލް ްމާއ ދާްތަކުގައިްއެވަން   

 

 މުބާރާތުގެްނަނ :

ބޯޅަްމުބާރާތް ްމިނިވަނ ް 0202ވޮލް   

 މަގުސަދު:

ދިރުވުމުގެްމަޤ ސަދުގައިްްްްްްް އަހުލުވެރިކޮށ ،ްވޮލ ގެްރ ހުްއާލާކޮށް  ކުޅިވަރަށް  ގއ.ްނިލަނ ދ ގައިްދިރިއުޅެމުނ ދާްޒުވާނުން  ްމިްމުބާރާތަކް 
ފެނ ވަރުގައިް އުފެއ ދުމުގެްނިޔަތުގައިްބޭއ ވޭްއާއި،ްއަތޮޅުްއަދިްޤައުމް  އަޚ ލާގުްރަނގަޅުްހުނަރުވެރިްކުޅުނ ތެރިން  ބޭއަވޭްމުބާރާތ ތަކަށް 

 މުބާރާތެކެވެ.

ތައ :ްްމިމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވެވޭްޓ މުް  

ތަކަށެވެ. ބޯޅަްޓ މް  ވޮލް  އަދިްފިރިހެން  ނިސ ބަތ ވާްއަނ ހެން  އަށް  ގއ.ްނިލަނ ދް   ްްްްްމިްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިްވެވޭން 

ހަމަޖެހިފައިވާްގޮތ : ކުޅެން   މެޗް 

ކަނޑައަޅާްތާވަލާކާއިްއެއ ގޮތަށެވެވެ.ްމުބާރާްްްްްް އިނ ތިޒާމ ކުރާްކޮމެޓ ން  މުބާރާތް  ކުޅެވޭން  ރޭވުމަށ ފަހުްމުބާރާތުގެްމެޗ ތަށް  ތުގެްމެޗ ތަށް 
ފޮނުވޭނެއެވެ.ް މުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާްފަރާތ ތަކަށް   ރޭވުނުގޮތުގެްތާވަލް 

 ކުޅުމުގެްޤަވާއިދު:

ރ ލުސ "ްމިްގަވާް ބޯލް  ވޮލް  ނެރެފައިވާް"ްއޮފިޝަލް  އަމަލުކުރުމަށް  އެނ މެްފަހުން  އެފ .އައި.ްވ .ްބް  އިދަށެވެ.މިްމުބާރާތުގައިްއަމަލުކުރެވޭން   

 

 ްއޮފިޝަލުނ ނާއިްކުޅުނ ތެރިނ :

ލިސ ޓުގައިްްހ. މަދުވެގެން މިްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާްޓ މް  އަދިްގިނަްވެގެން 20ްޖެހޭން  އޮފިޝަލުނ ނެވެ.4ްްކުޅުނ ތެރިނ ނާއ20ްްިކުޅުން   

  



ގއ.ް ނުވާނެއެވެ.ްނަމަވެސް  ލިސ ޓުގައިްހިމަނައިގެން  ކުޅުނ ތެރިއަކުްޓިމް  ބޭރުްއެއ ވެސް  އުޅޭްށ.ްރަށުން  މ ހަކާއިްކައިވެނިކޮއ ގެން  ނިލަނ ދް 
ނިސ ބަތ ވާްްފަރާތެއ ނަމަްރަށުްކުޅުނ ތެރިއެއ ގެްގޮތުގައިްބެލެވޭނެއެވެ. އަށް  ގއ.ްނިލަނ ދް  ކުޅުނ ތެރޔާގެްބައ ޕަްނުވަތަްމަނ މަްއަކް 

ރަށުްކުޅުނ ތެރިނ ގެްގޮތުގައެވެ. ހިމެނޭން   ފަރާތެއ ކަމުގައިްވާނަމަްއެފަދަްކުޅުނ ތެރިނ ވެސް 

ލިސ ޓުގައިްހިމަނާްކޮނ މެްފަް ހިމެނިދާނެއެވެ.ްއޮފިޝަލެއ ގެްގޮތުގައިްޓ މް  ރާތަކް ނ.ްމުބާރާތުގެްއޮފިޝަލެއ ގެްގޮތުގައިްރަށުނ ބޭރުްފަރާތެއް 
އަހަރުްފުރިފައިވާްފަރާތެއ ކަމުގައިްވާނ ވާނެއެވެ.21ްއުމުރުން   

ވެް ކުޅުނ ތެރިޔަކަށް  ކުރާްފަރާތަކް  ނުވާނެްއެވެ.ްރ.ްމުބާރާތުގައިްއޮފިޝަލުކަން  ގެން   

ހުށަހެޅުނ : ލިސ ޓް   ޓ މް 

ތަކުން  ޝައުގުވެރިވާްޓ މް  ލިސ ޓ24:22ްުވާްބުރާސ ފަތިްދުވަހުގ0202ްްެޖުލައ21ްްިމިްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާން  ޓ މް  ގެްކުރިން 
 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

 މުބާރާތުގެްޤުރުއަތުލުނ :

އޮނ ނާން  އިދާރާގައެވެ.02:22ްްވަނަްދުވަހުގެްރ0202ްްޭޖުލައ02ްްިމިްމުބާރާތުގެްގުރުއަތުލުން  ކައުނ ސިލް  ގައިްގއ.ްނިލަނ ދް   

 މުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުމުގެްއަގު:

ނިސ ބަތ ވާް އަށް  ނުޖެހޭނެއެވެ.ްގއ.ްނިލަނ ދް  ދައ ކާކަށް  އެއް  ފް  އެއ ވެސް  ބައިވެރިވުމުގެްމިްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުމަށް  ކޮނ މެްޓ މަކަށ ވެސް 
 ފުރުސަތުްއޮނ ނާނެއެވެ.

ހާޒިރުވުނ : ދަނޑަށް   ޓ މ ތަށް 

ލަސ ވެގެން 20ްހ.ްކުޅޭް ހާޒިރުވާނ ވާނެއެވެ.41ްޓ މް  ދަނޑަށް  ކުރިން  މިނެޓް   

ހަމަޖެހިފައިވާްގަޑ ގެް ކުޅެން  ކުޅުމަށ ޓަކައިްމެޗް  ހަމަޖެހިފައިވާް'މެޗް  ކުރިނ 'ްމިްޤަވާއިދާއިްއެއ ގޮތަށް 22ްށ.ްއެްދުވަހެއ ގައިްކުޅެން  މިނެޓް 
ތައ ޔާރުވެގެނ ތިބިް ތިބެނ ވާނެއެވެ.0ްްހެދުނ އަޅައިްކުޅެން  ކުރިމަތ ގައިްއެތުރިގެން  ރެސ ޓ ރޮމް  ކުޅުނ ތެރ ން   

 

އެއ ވަރުވުނ :  ޕޮއިނ ޓުްދެވޭްގޮތާއިްޕޮއިނ ޓުގެްގޮތުން 

ނުވ2ްްަސެޓް 22ްހ.ްމިްމުބާރާތުގެްމެޗެއ ގައިްސ ދާް ލިބޭން 22ްސެޓް 22ްތަްސެޓުން  ނިމިއ ޖެްނަމަ،ްމޮޅުވިްޓ މ ށް  މެޗެއް  22ްސެޓުން 
ލިބޭން  ނިމިއ ޖެނަމަ،ްމޮޅުވ20ްްާސެޓް 22ްޕޮއިނ ޓެވެ.ްނަމަވެސް 2ްޕޮއިނ ޓެވެ.ްބަލިވާްޓ މަށް  މެޗެއް  ޓ މަށް ސެޓުން 

ލިބޭން 20ްލިބޭން  ޕޮއިނ ޓެވެ.22ްްޕޮއިނ ޓެވެ.ްބަލިވާޓ މަށް   

އެް ސެޓ ގެްތަފާތަށް ށ.ްޕޮއިނ ޓުގެްގޮތުން  ހޮވާން  އެއ ވަރުވެއ ޖެްނަމަްމޮޅުވާްޓ މް  ނުވަތަްއެއަށ ވުރެްގިނަްޓ މް  އ ޓ މް 
ގިނަްސެޓް ބަލައިގެނ ނެވެ.ްސެޓ ް ކަމުގައިްހަމަޖައ ސާން  އެއ ވަރުވެއ ޖެނަމަްމޮޅުވާޓމެއް  ބަލައިގެން  ގެްތަފާތުން 



ދެޓ މ ގެްމެދުގައިްކުޅެވުނުްމެޗ ތަކުގެްނަތ ޖާއަް ހޮވާން  ބަލައިްއެއ ވަރުްވެއ ޖެނަމަްމޮޅުވާްޓ މެއް  ށ ބަލައިްހޯދާފައިވާްޓ މެކެވެ.ްމިްގޮތުން 
 މޮޅުވެފައިވާްޓ މެވެ.ް

ނުކުޅުނ : ވަްކިވުމާއިްމެޗް   މުބާރާތުން 

ނުވެއެވެ.ްމިްހ.ްމިްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވެ،ް ލބިގެން  ޓ މަކަށް  ވަކިވުމުގެްފުރުސަތުްއެއ ވެސް  ްގުރުއަތުްލުމަށ ފަހުްމުބާރާތުން  ގޮތުން 
ވަކިވާނަމަް ވާނެއެވ2222ްެމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވެ،ްގުރުއަތުލުމަށ ފަހުްމުބާރާތުން  ދައ ކަން  .ްރްގެްޖ ރިމަނާއެއް   

ދިމާވާްމަް ދަނިކޮށް  ކުޅެމުން  ޓ މް ށ.ްމުބާރާތުގެްމެޗެއް  އަރާއޮތް  ފައިބައިފިނަމަ،ްކުޅެން  ނުކުޅެްދަނޑުން  މެޗް  އ ސަލަތަކާއިްގުޅިގެން 
ބަލައިްއެޓ މަށް  ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.22ްމޮޅުވިކަމށް  މުބާރާތުން  ފައިބާްޓ މް  ދ ކޮށް  ޕޮއިނ ޓުްދެވޭނެއެވެ.ްއަދިްމެޗް   

ދ ކޮއ ލައިފިނަމަްއެްއަމަލުކުރިްޓ މް ްނ.ްމިްމުބާރާތުގެް ހާޒިރުނުވެ،ްމެޗް  ޓ މް  އޮނ ނަްގަޑިއަށް  މުބ0222ްާމެޗް  ޖ ރމައިނާކޮށް  ރާތުން ރްއިން 
 ސަސ ޕެނ ޑުްކުރެވޭނެއެވެ.

 

މައ ސަލަ:  އަޚ ލާގް 

މައ ސަލަތަކުގައިްފިޔަވަޅުްއެޅުމުގެްފުރިހަމަްއިޚ ތިޔާރުް ލިބިގެނ ވެއެވެ.ްމިގޮތުން ހ.ްމިްމުބާރާތުގައިްޖެހޭްއަޚ ލާގް  މުބާރާތުގެްހިނ ގާްކޮމެޓ އަށް 
ފިޔަވަޅުްއެޅުމުގެްއިޚ ތިޔާރުް ކުޅުނ ތެރިޔަކުްނުވަތަްއޮފިޝަލަކުްހިނ ގައިފިނަމަްއެފަރާތ ތަކަށް  ހިނ ގާްތިރ ގައިްމިދަނ ނަވާފަދަްއަމަލެއް 

ލިބިގެނ ވެއެވެ.  ކޮމެޓ އަށް 

ކުރާްފަރާތ ތަކާއިްް-2 ކުރުނ ްމުބާރާތުގެްރެފ ރ ކަން  މުއާމަލާތް  ހަޑިހުތުރުބަހުން  ޒުވާބުކޮށް   

ދަނިކޮްް-0 ކުރިޔަށް  ހިތ ވަރުްދިނުން މުބާރާތުގެްމެޗެއް  ނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށް  ހިނ ގުން  އެއް  ކަހަލަްމާރާމޭރް  އެއ ވެސް  ށް   

ކުޅުޖެހުން ް-2 އެއ ގެްގަޔަށް  ކުޅުނ ތެރިޔަކު،ްއޮފިޝަލަކުްނުވަތަްރެފ ރް   

ކުރުން ލާފ ވާގޮތަށް ކުޅިވަރުގެްރ ހާއިްޚިް-4 ސަޕޯޓް   

އެތެރޭ(ްގައިްދުނ ފަތުގެްއިސ ތިއުމާލުކުރުނ ްް-1 ހަމަޖެހިފައިވާްކޯޓ ގެް)ފެނ ސް  ކުޅެން  މުބާރާތް   

ކުރުން ް-0 މުއާމަލާތް  އޮފިޝަލަކާއިްޒުވާބުކޮށ ،ްހަޑިހުތުރުބަހުން  މުބާރާތުގެްހިނ ގާްކޮމެޓ ގެްއެއ ވެސް   

ކުޅުނ ތެރިޔަކުްނުވަތަްއޮފިޝަލަކުްހިނ ގައިފިނަމަްމަތ ގައިްދެނ ނެވިފައިވާްކަނ ތައ ތަކުް ކަމެއް  އެއ ވެސް  ގެްތެރެއިން   

އެޅިދާނެްފިޔަވަޅުތަކަކ : ލިބިގެނ ވެއެވެ.ްމިގޮތުން   އެފަރާތަކާއިްމެދުްފިޔަވަޅުްއެޅުމުގެްއިޚ ތިޔާރުްހިނ ގާްކޮމެޓ އަށް 

ކުޅުނ ތެރިޔާ/ ނުވަތަްމެޗ ތަކަކަށް  ސަސ ޕެނ ޑުްކުރުްްހ.ްމެޗެއް  ން ޓ މް   

ކުޅުނ ތެރިޔާ/ ވަކިކުރުން ްށ.ްމުބާރާތުން  ޓ މް   

ކުޅުނ ތެރިޔާ/ ސަސ ޕެނ ޑުްކުރުނ ްްނ.ްމިްނަމުގައިްކުޅެވޭްމުބާރާތަކަށް  ޓ މް   



ޖ ރުމައިނާްކުރުން  ނުވަތަްޓ މް   ރ.ްކުޅުނ ތެރިޔާ،ްއޮފިޝަލް 

 

 ޖާޒ ގައިްނަމ ބަރުްޖެހުނ :

ނަމ ބަރްްތަކުގެްޖާޒ ްހ.ްޓ މ ް ޖާޒް  ވާނެއެވެ.ްއަދިްސޯޓުގެްކުރިމަތ ގައިވެސް  ޖަހާފައިްހުނ ނަން  ނަމ ބަރުްޓ ޝާޓުގެްދެފަރާތުގައިވެސް 
ނަމ ބަރްޖަހަނ ވާން  އަށެވެ.21ްއިން 22ްޖަހަނ ވާނެއެވެ.ްޖާޒް   

އެއ ގޮް އާއިްސޯޓުްއަދިްއިސ ޓާކ ން  ހުރިހާްކުޅުނ ތެރިނ ގެްޖާޒް  ވާނެއެވެްށ.ްޓ މ ގެްލިބަރޯްފިޔަވައިްއެހެން  ވާން  .ތް   

ނަމ ބަރގެްތިރ ގައިްފާހަގަްކުރެވިފައިްހުނ ނަނ ވާނެްއެވެ.ްނ.ް ޖާޒް  އެނގޭގޮތަށް  ޓ މ ގެްކެޕ ޓަން   

 

 ކުޅޭްބޯޅަ:

ކުޅެވޭްބޯޅައިގައިް"ްއެފ ް ކަޑައަޅާްބޯޅައިގައެވެ.ްމިްގޮތުން  ކުރާްފަރާތ ތަކުން  މުބާރާތުގެްމެޗ ތަކުގައިްރެފ ރ ކަން  ވް .އައި.މެޗ ގައިްކުޅޭން 
ލިޔެފައިްނޯވެދާނެއެވެ.ް  އެޕ ރ ވ ޑ "ްމިހެން 

 

ދ ކުރުނ :ް  މެޗް 

މުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާްްް ދ ކޮއ ލުމަކް  ނުވަތަްޓ މ ތަކެއް މެޗެއް  ޓ މަކުން  ނެރުމަށް  އެޅޭފަދަްނަތ ޖާްއެއް  ދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ޓ މަކަށް  އެހެން 
ހިނ ގާް ދ ކޮއ ލިކަން  މެޗް  ގަސ ތުގައިްމެޗެއ ގެްނަތ ޖާްބަދަލުކޮއ ލުމެވެ.ްމިގޮތުން  ފާހަގަްކުރެވިއ ޖެނަމަ،ްއެްމައ ސަލަްބައިވެރިވެގެން  ކޮމިޓ އަށް 

ބެލުމަށ ް ލިބިގެނ ވެއެވެ.ހިނ ގާްކޮމެޓ އިން  ނުވަތަްޓ މ ތަކުގެްޕޮއިނ ޓުްއުނުކުރުމުގެްއިޚ ތިޔާރުްހިނ ގާްކޮމެޓ އަށް  ފަހުްއެްއަމަލުްހިނ ގިްޓ މް   

ް 

ބޭނުނ ކުރުނ :  މަނާްބޭސް 

ކުޅުނ ތެރިއަކުްްްް ބޭހެއް  މަނާކޮއ ފައިވާްއެއ ވެސް  ބޭނުނ ކުރުމަށް  ކުޅޭްކުޅުނ ތެރިން  މަނާކަމެކެވެ.ވޮލް  ބޭނުނ ކުރުމަކް   

 

ބަދަލުްގެނައުނ : ނުވަތަްގަނޑިްއަށް   މެޗ ކުޅޭްތާރ ްޙް 

ހާދިސާއެއ ގެްސަބަބުން ްް ގުދުރަތް  ނުވަތަްއެހެނ ވެސް  ދަތިވާނަމަްއެްމެޗް ވިއ ސާރަްވުމުގެްސަބަބުން  ކުޅެން  މެޗް 
ޓ މ ތަކުގެް ގެނެވޭން  މިފަދަްބަދަލެއް  ލިބިގެނ ވެއެވެ.ްނަމަވެސް  ލަސ ކުރުމުގެްބާރުްްހިނ ގާްކޮމެޓ އަށް  ކުޅުން 

އެއ ބަސ ވާްގޮތުގެްމަތިނ ނެވެ.ް  މެނޭޖަރުނ ގެްބައ ދަލުވުމަކަށ ފަހުްއެފަރާތ ތައް 



 

 މައ ސަލަްހުށަހެޅުނ :

ނިމިގެން މުބާރާތުގެްމެޗެއް ްް ދިމާވެއ ޖެނަމަ،ްމެޗް  މައ ސަލައެއް  ގަޑިްއިރުތެރޭްއެްމައ ސަލަްހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.ްމ ގ20ްްެކުޅެމުނ ދަނިކޮށް 
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.ްމައ ސަލަްހުށަހަޅާތާް މައ ސަލައެއް  ހުށަހަޅާްއެއ ވެސް  ގަނޑިްއިރުތެރޭްމައ ސަލަްހުށަހެޅިްފަޜާތަށް 21ްފަހުން 

ވާް ނެއެވެ.ްޖަވާބުދާރ ވާން   

 

ހަމަޖެހިފައިވާްމަޤާމ ތައ :  މުބާރާތުގައިްހޮވުމަށް 

ދަްމެޗް ް-2 އޮފް  ކޮނ މެްމެޗެއ ގެްމޭނ /ކުއ ން   

މޮޅުްކުޅުނ ތެރިޔާްް-0 މުބާރާތުގެްއަނ ހެނ /ފިރިހެން   

އެނ މެްމޮޅުްމުބާރާތުގެްއަނ ހެނ /ް-2 ކުޅުނ ތެރިން 20ްފިރިހެން   

ފެއަރްޕ ލޭްކުޅުނ ތެރިޔާްް-4 މުބާރާތުގެްއަނ ހެނ /ފިރިހެން   

ޓ މް ް-1 ޗެމ ޕިއަން  މުބާރާތުގެްއަނ ހެނ /ފިރިހެން   

ޓ މ ްް-0 ރަނަރަޕް  މުބާރާތުގެްއަނ ހެނ /ފިރިހެން   

އެނ މެްމޮޅުްކޯޗ ްް-7 މުބާރާތުގެްއަނ ހެނ /ފިރިހެން   

ފެއަރްޕ ލޭްޓ މް ް-1 މުބާރާތުގެްއަނ ހެނ /ފިރިހެން   

ހަމަހެހިފަްއެވެ.ްއަދިްމިްމުބާރާތުގަްމިް ދިނުމަށ ވަން  ޓުރޮފ އެއް  ޓ މަށް  އަދިްރަނަރަޕް  އިްހޮވާްމުބާރާތުގައިްކޮނ މެްޑިވިޝަނެއ ގައިްޗެމ ޕިއަން 
ދިނުް ކަހަލަްފައިސާގެްއިނާމެއް  ހަމަގެހިފައެވެ.ްއަދިްމިްމުބާރާތުގައިްއެއ ވެސް  ވަން  ދިނުމަށް  ޓުރޮފ އެއް  ވެސް  މަށް ކޮނ މެްމަޤާމަކަށް 

ނުވެއެވެ. ްހަމަޖެހިފައެއް   

 

 މިްޤަވާއިދުގައިްނުހިމެނޭްކަމެއ ދިމާވެއ ޖެނަމަްއަމަލުކުރާނެގޮތ :

ޓ މ ތަކުގެްްްް ހިނ ގާްކޮމިޓ އިން  ނިނ މާން  ގޮރެއް  ދިމާވެއ ޖެނަމަްއެކަމަށް  މިްމުބާރާތުގެްހިނ ގާްޤަވާއިދުގައިްނުހިމެނޭްކަމެއް 
އެއ ބަސ ވާްގޮތަށެވެ.ްމެނޭޖަރުނ ނާއިްވާހަކަްދެއ ކުމަށ ފަހުް މެޖޯރިޓް  އެފަރާތ ތަކުގެްތެރެއިން   

 

އިހ ތިރާމ ކުރުނ :  މުބާރާތުގެްއެއ ބަސ ވުމާއިްޤަވާއިދަށް 



އަމާން ްް ވ ހާވެސް  ތަކުނ ވެސް  ހުރިހާްޓ މް  ވުމުން  ބާއ ވާްމުބާރާތަކަށް  އިސ ނަގައިގެން  ކައުނ ސިލުން  ގއ.ްނިލަނ ދް  މިްމުބާރާތަކް 
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Amount Details Rate Totals
33        Trophies/ medals 3000

Match Hinga vaguthugai Hingaa kharadhu 800

Refreshment after match 1500

Closing cermony ge inthizaam tah 500

1          Bena 300

other expenses 300

Total: (six thousand four hundred only) 6400.00
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 Nilandhoo                                                                               ޫނިލަންދ
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