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 2015 -ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  ތަކުގެ ށ.އަތޮޅު ސްކޫލް 
 ޢާރަފް ތަ

 ، އެކުމާލީ އެހީތެރިކަމާއި އަދި ޅު ަކއުންސިލްގެ ފަންނީ ށ. އަތޮހުޅުވާލައިގެން،  ށް ށ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަ އީމި

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  2015، ގުޅިގެންތަކާ ރަށު ކައުންސިލްރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކާއި،  ،ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި
  ބޭއްވުމަށް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

 މުބާރާތުގެ ނަން 
ނަޑއެޅޭ ހިސާބުން މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށް  " މިހެންނެވެ.ވިޔަވަިތ ޕްރޮމޯޝަން ކަޕްމި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ " ކަ

 ރަށުގެ ނަމާއި، އަހަުރ އަންނަންވާނެ އެވެ.ފެށިގެން މުބާރާތުގެ ނަމުގެ ތިރިއަށް ބާއްވާ 

  މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު 
އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ވާދަކުރުމުގެ  ،ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުްނގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވައި

 ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ،ވަންތަ ކުރުވައިހިތްތަކުގައި ޤައުމީ، ވަޠަނީ ރޫޙް އާލާކޮށް އެއްބައިފުރުޞަތު ހޯދައިދީ، ދަރިވަރުންެގ 
ވޭ ތަފާތު މަސައްކަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭ ކުރެ ސްކޫލުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވައި،

ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ  މަށް ަމގުފަހިކޮށްދީ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބު ،މިންވަރު އިތުރުކޮށް
 ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.

 
 

 ރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް މުބާ 
 ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްަރށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށެވެ.  ތު ދެވޭނީމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ަދޢުވަ

 

 ގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ އަދަދު މުބާރާތު 
 ޓީމަށެވެ.އެއް  ސްކޫލަކުންބައިވެރިވެވޭނީ ނިޒާމީ ތަޢުލިމު ދޭ ސްކޫލުތަކުްނ ކޮންމެ  މި މުބާރާތުގައި 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 
 ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން '' ފައިވާ، ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅުއި ބައިވެރިވެވޭނީ މިކަމަށްޓަކަ މި މުބާރާތުގައި

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް " 2015 –ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ކަޕްގައި  ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންހުށައެޅުމުންނެވެ.  ތައް ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް މި ތައްކަ

 ދެޭވނެވެ. އަހަރު މުބާރާތުން ޖާގައެއް ނު



 2015 –ސްކޫލުތަުކގެ ފުޓްބޯޅަ ުމބާާރތް ށ. އަތޮޅު  2
 

 
 މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް 

ނޑައަޅާނީ އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.  މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚެއް  ކަ
 
 

 

 

 އޮފިޝަލުން 
ޓީމްތަކާއި ޙަވާލުވެގެްނ ވަޑައިގަންނަވާ . ތްަތކެވެލުންނަކީ ޓީމްތަކާ ޙަާވލުވެގެން ތިްއބަވާ އިސްފަރާއޮފިޝަ

މުބާރާތުގަިއ ދިމާާވ ކަންކަމުގައި މުބާރާތުގެ ިލބިފައި ހުްނަނންވާނެވެ. ބޭފުޅުންނަށް ޓީމްތަކާެބހޭ ފުރިަހމަ މަޢުލޫމާތު 
 6ހިމެނޭނީ ިގނަވެގެން އޮިފޝަލުންގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ޓީމަުކން  ތްތަކެވެ.ކޮމެޓީއާއި، މުޢާަމލާތް ކުރާނީ އެފަރާ އަރިންގސްޓި

 އޮފިޝަލުންނެވެ.
 

 

 

 ކުޅުންތެރިން 
 

ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެކެވެ. މުބާރާތުގައި އެ ސްކޫލެއް ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އެ އަހަރެއްގައި  23ޓީމުގައި ހިމެނޭނީ 
 އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

 
 
 

 ތުގެ އޮފިޝަލުން މުބާރާ 
އޮފިޝަލްަކން ުކރާނީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ލަފާގެމަތީން ުމބާރާތުގެ ސްޓިައރިންގ ކޮމިޓީން މި މުބާރާތުގެ 

ނޑައަޅާ ބައެކެވެ.  ކަ
 
 ކަނޑައެޅުން  ރަށް  އްވާ މުބާރާތް ބާ 

ނޑައަޅާނީ މުޅިއަތޮޅުގެ  އިފެންވަރުގަމި މުބާރާތަކީ އަތޮޅު ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށްވާތީ މުބާރާތްބާއްވާ ރަށެއްކަ
ބާއްވާެނ ރަށެއް  ހުރިހާރަށަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ލިޭބނެގޮތަކަށް ޢާއްމުޮކްށ ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުްނ މުބާރާތް

ނޑައެޅުމުގައި  ނޑައަ ރަށެއް ނެއްވާބާ މުބާރާތް ޔަތްކުރުމަށްފަހުޢާރިތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ކަ އަތޮޅު ޅާނީ ށ.ކަ
ނޑައަޅާ މުބާރާތް ހިންގުމަށް  ރަށަކަށް މިގޮތުން ަކނޑައެޅޭ. ކައުންސިލުންނެވެ  ތެރެއިން އިންތިޒާމްތަކަށް  ބަޖެޓްގެކަ

 އެހީއެއް ދެވޭނެވެ. ފައިސާގެ
 އެހީތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން. ފޯރުކޮށްދޭ މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ުކރުމުގައި ހިލޭ .1
 އެއްބާރުލުން ދޭމިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން. ގެޕީޓީއޭއަދި  ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް ރަށު ކައުންސިލާއި، .2
 މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފެންވަަރށް ރިޢާޔަތްކުރުން .3

ނޑުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުން .4  ދަ

 ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ސްކޫލަކުން މުބާރާތް ބާއްވާ 
 ފަރާތުން  ހޯސްޓްކުރާ ުމބާރާތްއެގޮތުން ސްކޫލުތަަކށެވެ. މުބާރާތް ޕްރޮޕޯސްކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭނީ 

  އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަންތިރީގައި މިވާ 
 

މަޝްވަރާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ަޤވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާްތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ .1
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
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ނޑާއި، ރޮސްޓްރަމްގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން.މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ  .2  ދަ
ރަށުގެ ކަމުވޮށިްނނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ބެލުމަށް  މުބާރާތުގެ މެޗްތައްއަދި  ރަސްމިއްޔާތަށާއި،ފެށުމާއި، ނިންމުމުގެ  .3

 ދަރިވަރުންނަށް ދަޢުވަތު ދިުނން.
 އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.މުބާރާތް ފެށުމާއި، ިނންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ  .4
އިންތިޒާމް  ކެއުމުގެނިދުމާއި، ކަމާއެކު، ރައްކާތެރި ބައިވެރިންނާއި އޮިފޝަލުންނާއި، ަފނޑިޔާރުންނަށް  މުބާރާތުގެ .5

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 
 ކުރުންތައްޔާރު ސަރޓިފިކެޓް  .6

 އިްނޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން. މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންގެ .7

 ރިސީވްކުރުމާއި، ފުރުވާލުން. ޓީމުތައްސްކޫލްތަކުގެ  .8

 ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  އި.ޓީގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދައިބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އަމު .9

 އިންތިޒާމް ކުރުން.މީޓިންގތައް  ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ  .01

 ބޯލްބޯއީސް ހަމަޖެއްސުން  .00

 ފުލުހުންނާިއ، ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްުޓން  .01

 ރަްނޖެހޭ ކަމެއްކުރުން. ކޮންމެހެން ކުރަންފެންނަ ނުަވތަ ކުމަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  .01

 
 

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް 
 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު .1
 މުބާރާތުގެ ރަނަސް އަޕް ޓީމު .2
 މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމު  .3
 އެންމެގިނަ ގޯލުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ .4
 މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ .5
 މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ .6
ރޑް ކުޅުންތެރިޔާ  .7  މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވަ
  މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ގޯލްކީޕަރ .8
 މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު މިޑްފީލްޑަރ .9

 މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ޑިފެންޑަރ .10
 މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ކޯޗް  .11
 މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ .12
 ކުޅުންތެރިޔާ ކޮންމެ މެޗެއްގެ އެންމެ މޮޅު .13
 ޑްރީމް ޓީމް )އަތޮޅުގެ އުއްމީދީ ޓީމު(މުބާރާތުގެ  .14

  

 ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  މުބާރާތުގެ ވަނަތައް 
މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެއެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން ޖަޖުްނގެ ހޮވާނީ  ތައްވަނަ މަތީގައިވާ

  ތަރުތީބުްނނެވެ.
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  ކުރުން މުބާރާތް އިންސާފު 
 އެއްގޮތަށެވެ. ނީ ފީފާގެ އެންމެފަހުގެ ޤަވާޢިދާއި، އިންސާފުކުރާމުބާރާތުގައި  މި 

 

  ކޮމެޓީ އަރިންގ ޓި ސް މުބާރާތުގެ 
 އަކުންނެވެ. ކޮމެޓީ ސްޓިއަރިންގއެކުަލވާލެވޭ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މު ކުރާނީ އިންތިޒާ އިމިމުބާރާތް ރާވަ

ނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން .1  ކަ
ނޑައަޅުއްވާ އިތުރު  .2    ބޭފުޅުން 3އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ
ނޑައަޅުއްވާ  .3  ބޭފުޅުން  2ރެފްރީންނާއި، ޖަޖުންގެ ފަރާތުްނ ކަ
ނޑައަޅުންވާ ފަރާތެއް ބާއްވާ  މުބާރާތް .4  ރަށުން ނުަވތަ ސްކޫލުން ކަ

 

 

 ޙައްލުކުރާނެގޮތް ތައް މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ ބައެއް 
މުބާރާތުގެ ހިންާގ ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުކުރާނީ  މިއުޞޫލާއި، މިމުބާރާތުގެ ަޤވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.  

 ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާނީ ށ.އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތީން ކޯޑިނޭޓަރެވެ.
 
 
 
 
 
 


