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 ގެ އިދާރާ   މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް   
 މާލެ،          

    .ދިވެހިރާއްޖެ          
 

 2022ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ މުާބރާުތގެ ަޤވާއިދު  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

 ތައާރަފް  .1
މަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އިޙްތިފާލުކުރަްނ ވަަނ އަަހރުގެ ރަމަޟާން  1443ގެ ފަރާތިން މިއީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާްތ ގަސްތުކޮށް، އިންތިޒާމުކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭން އެއް ޙަރަކާްތކަމިގައިވާ، މާލެ ސިޓީކައުންިސލް 
ދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރާ ޤަވާއިދެވެ. މީގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް މެ

ނޑަައޅާފައިވާ ކޮމިޓީ އިންނެވެ.  ނިންމާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިުލން މުބާރަތް ހިންގުމަށް ކަ
 

 މުބާރާތް  .2
 

ކުލަބް/ޖަމިއްޔާ ތަކަށެވެ. މުބާރާްތ ކުރިއަށް ކޮިމޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސްގައި ރަޖީސްޓްރީ ވެފައިވާ މިމުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ 
ނޑު ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓްގައެވެ. 2022އޭޕްރިލް  21އިން  2022އޭޕްރިލް  07ދާނީ    ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ދޮންގަ

 

 މުބާރާތުގެ ޑިވިޜަންތައް  .3
 

 މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޜަން ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 
 

 މެޗްތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް .4
 

ނޑައަޅާ ތާވަލަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ުމބާރާތުގެ މެޗްތައް ރޭވުމަށްފަހު ާމލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުޅެވޭނީ  މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކަ
ގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުރޭވުނުގޮތުގެ ތާވަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި 

 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.
 

 ބައިވެރިވެވޭ ޓީމްތަްއ.މުބާރާތުގައި  .5
 

 ވެ.ތަކަށެ ފައިވާ ކުލަބުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާބައިވެރި ވެވޭނީ، ކޮމިޝަނާރ އޮފް ސްޕޯރޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްމިމުބާރާތުގައި 
 
 ޓީމް

 01)ފަހެއް( ކުޅުންތެރިން އަދި  5)ހަތަރެއް( ކުޅުންތެރިން، ގިނަ ވެގެން  4ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ  ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ މަދުވެގެން  
އޮފިޝަލް އެވެ. އޮފިޝަލްެގ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހިކަްށ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ. ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ޓީމް 

 ފިޝަލް އެވެ. ތަމްސީލް ކުރާނީ އޮ
 



 ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމާއި، ލިްސޓްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން  .6
 

ރޒީއެކެވެ. ޖަރޒީ ނަންބަރު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ   ހ. ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރަންާވނީ ވޮލީބޯޅަ ޤަވާއިދު ހުއްދަ ކުރާ ޖާ
 . ށެވެ 5އިން  1 ނަންބަރު

)އެކެއް( ކުޅުންތެރިއަކު ޓީްމ  1ށ. ޓީމް ލިސްޓްގަިއ ސީނައަރ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމްެގ ކުޅުންތެިރއަކު ހިމަނަން ބޭނުުނންވާނަމަ 
 31އިން  2021ޖަނަވަރީ  01ލިސްޓްގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. ސިނިއަރ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ 

ލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ލިބިފައިާވ ގެ ތެރޭގައި ވޮ 2021ޑިސެމްބަރ 
 ކުޅުންތެރިންނެވެ. އަދި މިލިސްްޓ މިޤަވައިދާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޓީމްލިސްޓް ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް  އިއުލާން ކުރާނެއެވެ.މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނ. ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ އެްނމެ ފަހު ތާރީޙް 
ޓީމް ލިސްޓް ހުށަެއޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ޓީމެއްގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ. ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

 ލިސްޓަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ހުކުމެއްގެ ބަންުދގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮުތން ަބންދެއްގައިވާ އެއްވެސް މީހަކު  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޙިލާފުެވގެން ޝަރުޢީ. ރ

 ޓީމްލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. މިއާ ޙިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްގެން އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ކުޅޭތަނަށް ޙާޟިރުވުން  8
 

މިނެޓް ކުރިން މުބާރާތުގެ ޮއފިޝަލް މޭޒަށް ރިޕޯޓު ކުރަން  30ހ. ކުޅޭ ދެޓީމް އެމެޗެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 
ޖެހޭނެއެވެ. އޮފިޝަލް މޭޒަކީ މުބާރަތުގެ މެޗޮތައް ކުޅެވޭ ސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް ޙާއްސަ ކުރެވިގެން ބެހެއްޓިފައި ހުްނނަ 

 އޮފިޝަލުންގެ މޭޒެވެ.
 

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ ށ. މު މިނެޓްކުރިން އެމެޗެއްގެ އޮިފޝަލް ވޯމްއަޕް އަދި އޮފިޝަލް  7ބާރާތުގެ ޝެޑިއުލްގައި މެްޗފެށުމަށް ކަ
 ޓޮސް ކުރެވޭނެއެވެ. އޮފިޝަލް ޓޮސްގައި ޓިމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ.

 

 5މަ، އެޓީމެްއ ހަމަނުވާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ނ. އޮފިޝަލް ޓޮސް އަށް ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެއްޖެނަ
ނޑައެޅޭނެއެވެ. އަދި އިނދިކޮޅު ކުޅުންތެރިން  މިނެޓް ދިނުމަށް ފަހުވެސް ހަމަ ނުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް އެމެޗުން ބަލިވީކަމުގައި ކަ

(ލިބޭނެއެވެ. މިހާލަތަށް އެމެޗުގެ ދެޓީމަްށ 0-21،  0-21ސެޓުން )ކޮންމެ ސެޓެއްގަިއ  2ހަމަވާ ޓީމަށް އެމެޗް ސީދާ 
ނޑައެޅޭނެއެވެ.  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެމެޗުން ދެީޓމުވެސް ބަލިވީކަމުގައި ކަ

 
 

 ޕޮއިންޓު އުސޫލަށް ކުޅޭ މެޗްތަކުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތާއި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސާނެގޮތް 9
 

 0ޕޮއިންޓެވެ. ުކޅެން ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ  0ޕޮއިންޓެވެ. ދެރަވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ  03ހ. މެޗަކުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ 
 ޕޮއިންޓެވެ.

 
ނޑައަޅާނީ އެއްވަރުވި  02ށ.  ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމްތަކެއް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްގެނަމަ މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަ
 ޅެފައިވާ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.ޓީމް ނުވަތަ އެއްވަރުވި ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ކު 02

 
ނ. ނަތީޖާއަްށ ބަލާއިރު ފުރަަތމަ ބާލާީނ އެއްވަރުވި ޓީމްތަކުެގ މެދުގައި ކުޅެވިފައިވާ މެޗްތަކުގެ ފައިދާ ސެޓަށެވެ. މިޮގތުްނ 

ވެ. މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެން ބަލާނީ އެއްވަރުވި ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެފައިވާ ސެޓްތަކުގެ ފައިދާ ސްކޯއަށެ
 އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، މޮޅުވާ ޓީމެއް ހޮވާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.

 



ޓީަމށްވުރެ ގިނަޓީމް އެއްވަރުވެގެން ފައިދާ ސެޓަށް ބެލުމަްށފަހު ޓީްމތަކެއް އެއްވަރުވާނަމަ ފައިދާ  02ރ. ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން 
ޓީމްަތކުގެ މެދުގައި ކުޅެފައިވާ މެޗުތަުކގެ ސެޓްތަތަކަްށ އެކަންޏެވެ. ސްކޯއަށް ބަލާއިރު ބަލާނީ ފައިދާސެޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި 

 އެހެންޓީމްތަކާ މެޗެއް ނުވަތަ މެޗްތަކެއް ކުޅެފައި ހުރިނަމަވެސް އެނަތީޖާއަށް މިހާލަތުގައި ުނބެލެވޭެނއެވެ.
ވަރުވެއްޖެނަމަ، މޮޅުވާ ޓީމެއް ބ. ދެ ގްރޫޕަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަގްރޫޕްތަކުން ޓީމްަތކެއް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއް

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެޓީމެއްގެ ނުވަތަ ޓީމްތަކެއް އެޓީމެއްގެ ްގރޫޕުގައި ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ މެޗެއްގެ ނަތީޖާއަށެވެ.  ކަ
 
 މެޗް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލުއައުން  10
 

ނޑައަޅާފައިވާ މެޗެ އް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަަމ ހ. މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ކަ
 އެންގުމުން އެބަދަލަކާ އެއްގޮަތށް އެމެޗެއް ކުޅޭނީއެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންއެބަދަލެއް 

 
 ރެފްރީންނާއި ލައިންސްމަނުން   11

ނޑައަޅާ ބައެކެވެ. ޓީ ކައުންސިލުން މާލެ ސިހ. މުބާރާތުގެ ރެފްރީކަމާއި އޮފިޝަނުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިާވނީ    ކަ
 
 އިތުރު މައްސަލަ    12
 

ށ. މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަެމއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިްނމާނީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއާިއ، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު 
 ންނެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު

 
 މުބާރާތުގައި ހޮވޭ ވަނަތައް   13
 

 އަކުންޑިވިޜަން ކޮންމެ 

 1  ްޓްރޮފީ އާއި ސެޓްފިކެޓްރ، 45000/-ވަނަ، ޓީމ 

 2  ްސެޓްފިކެޓް ރ، 25000/-ވަނަ، ޓީމ 

 3  ްރ، ސެޓްފިކެޓް 15000/-ވަނަ، ޓީމ 

 4 ،ަރ، ސެޓްފިކެޓް 10000/-ޓީމް  ވަނ 

 5   ްރ، ސެޓްފިކެޓް 5000/-ވަނަ، ޓީމ 
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