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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ                                                                    
އިދާރާ   ކައުންސިލްގެ   ފޭދޫ              

                                                                                                             

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ގެ ޤަވާއިދު   2022ވޮލީ މުބާރާތް  އިންޓަރ އޮފީސް  

 

 އި މަޤްޞަދު ތައާރަފާ  - 1

" މި  ނަމުގައި    2022ވޮލީ މުބާރާތް    އިންޓަރ އޮފީސް މެދުގައި "  މުއައްސަސާތަކުގެ    ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން    ފޭދޫމިއީ ށ.

ފޭދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އާލާކޮށް، ހަށިހެޔޮ  ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތެކެވެ . މި މުބާރާތުގެ މަޤްސަދަކީ  

   . މަޤްސަދުގައި ބޭއްވޭ ޙާއްސަ ވޮލީ މުބާރާތެކެވެ  ރުގެ ރޮނގުން ހުނަރުވެރި މީހުން ރަށުގައި އެފެއްދުމުގެ ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމާއި، ކުޅިވަ

 ތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ މުބާރާ .  2

 މެމްބަރުންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.   5ފޭދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ .ށ ހިންގާނީ ރާވާ  މިމުބާރާތް

 ޓީމް   - 3

 އޮފިޝަލުންނެވެ.                                                               3ކުޅުންތެރިންނާއި   9ހ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެލިސްޓްގައި ގިނަވެގެންހިމެނޭނީ 

 ވެ.  ފަސްޓްއެއިޑްއެލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ މެނޭޖަރ ، ކޯޗް ގެ އިތުރުން ށ. އޮފިޝަ

ގައިވެސް ޓީމެކޮންމެ   ނ. ހިމެނޭނީ   ރަށުން  އް  ކަމުގައި  .  ންނެވެކުޅުންތެރި   3ބޭރުން  ކުޅުންތެރިން  ރަށު  ތެރިންނަކީ  ކުޅުން  ހަތަރު  ބާކީ 

ލިސްޓްގައި އޮފިޝަލަކަށް ރަށުންބޭރު މީހަކު  ގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.  ފޭދޫ ވާންޖެހޭނެއެވެ. ރަށު ކުޅުންތެރިން ގޮތުގައި ބަލާނީ ށ.

ނުލިބޭނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެ ގޮތަށް ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަށުންބޭރު މީހަކު    ޖަހައިފިނަމަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަށުންބޭރު މީހަކު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތެއް

 .                                                      ގެއްލޭނެއެވެ ޖެހިނަމަވެސް އެފުރުސަތު

 ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުން  - 4
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މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް  ށ.ފޭދޫގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކުންނެވެ.  ހ. މި މުބާރާތައް ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅޭނީ  

 ރުފިޔާ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  500/ - ހުށަހަޅާއިރު ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި 

 ށ. ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާނީ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ދޫކުރާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 .ކުރެވޭނެއެވެ.ލިސްޓް ހުށަހަޅާއިރު ފުރަންޖެހޭ ހުރިހާބައެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފޯމް ބާތިލް  ނ

 ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވިދާނެއެވެ.   3ރ. މުއައްސަސާތުގެ ޓީމުތަކުގައި ރަށުން ބޭރު 

 އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން  - 5

އެކަށީގެންވާ ސްޯޕރޓްސް  ވަގުތުގައްޔާއި ބެންޗްގައި ތިބޭއިރު ތިބެންވާނީ އިސްޓާކީނާއި އެކު    މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ

އެ މަޤާމް  އޮފިޝަލެއްގެ  އެ  އަދި   . ލައިގެންނެވެ  ޖޯޒީއެއް  އެކަށީގެންވާ  ތިބެންވާނީ  އޮފިޝަލުންވެސް   . އަރައިގެންނެވެ  ގޭގޮތަށް  ނ ބޫޓައް 

 ފަހަތުގައި ތައްގަނޑު ޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.                                                         

 ލިބެރޯކުޅުންތެރިން   - 6

 ން ބޭނުންވާނަމަ ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުން ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިން ހިމަނަ 

 ގެންދެވޭނެގޮތް    މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށް   - 7

 ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މުބާރާތެކެވެ.                                                        ފޭދޫ ހުޅުވާލައިގެން   މުއައްސަސާތަކަށް ފޭދޫހ.މި މުބާރާތަކީ 

 ސެޓް އެވެ.  5މެޗަކުވެސް ކުޅެވޭނީ  މިމުބާރާތުގެ ކޮންމެ.ށ

ޓައިމްއައުޓް އެވެ. ޓައިމްއައުޓް ނަގަން ބޭނުންވެއްޖެ    3  ނ.މިމުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކޮންމެ ޓީމަކުން ކުޅޭ ކޮންމެ ސެޓެއްގައި ނެގޭނީ

 ސިކުންތުއެވެ.   60ހާލަތުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގެވެސް ކޯޗް ރެފްރީއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަން ވާނެއެވެ. ޓައިމްއައުޓްގެ ދިގުމިނަކީ 

 އެވެ.                                       ރ.މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ރޮޓޭޓް ވަމުންދާންވާނެ
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ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތާވަލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ . މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ގެންދާނެގޮތް    ފޭދޫ .މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ  ރ

  3ޓީމްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެންނެވެ . މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ މަދުވެގެން  މުއައްސަސާތަކުގެ  ކަނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  

 އިވާނަމައެވެ .                     ބައިވެރިވެފަ މުއައްސަސާއިން

ކުންވެސް މަސައްކަތް  ތަޓީމުމުއައްސަސާތަކެއްގެ    .މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަމާން އޮމާންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ބ

                                                 ކުރަންވާނެއެވެ 

އަށްދާ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ޓީމްގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން ފިޔަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބެންޗް ސަރަހައްދުގައި  ކުރި  . ޓީމް ކުޅުންޅ

                     . ރި ވެވޭނެއެވެނުވަތަ ވޮލީ ކޯޓް ތެރޭ ހަރަކާތް ތެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ . ނަމަވެސް އިންތިޒާމް ކުރާފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެ 

ޒީ ސޯޓް  . ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ޖޯޒީގައިވެސް ހުންނަންވާނީ ޖާޒީ ނަންބަރާއި ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ޖޯޒީގައި ޖަހާފައެވެ . އަދި ޖާޒީއާއެކު ޖޯކ

 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.                                                       

މްގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭނީ ކޯޓް މަތީގައިނަމަ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނެވެ . ކޯޓުންބޭރުގައި ކުޅޭސަރަހައްދުގައިނަމަ  ގަމުންދާވަގުތު ޓީނ ރ. މެޗް ހި

ކަނޑައެޅިފައިވާ    ޓީމްގެ ކޯޗެވެ . އެހެނިޚެންބައްދަލުވުންތަކުގައި ޓީމްގެ މެނޭޖަރެވެ . ނަމަވެސް ޓީމް ކުޅެމުންގެންދާ ވަގުތު ތަކުގައި ޓީމްގެ ކޯޗައް

          ސަރަހައްދުގައި ހުރެގެން ޓީމަށް އިރުޝާދު ދީ ޓީމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓީމްގެ ކޯޗައް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ބ. ޓީމް ކުޅުމުންބޭރުގައި ވާ ހުރިހާކަންތަކުގެ ޒިންމާ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ފުރިހަމައަށް އުފުލަންވާނެއެވެ.  

 ހާޒިރުވުން    ށް ކޯޓަ   - 7

ވޮލީކޯޓްގައެވެ . ކޮންމެ މެޗެއް ފެށުމަށް ތާވަލްގައި    ފޭދޫހ. މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ށ. 

ކާއި ނުލައި ޓީމް ހާޒިރު  ޓީމް ދަނޑަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ . މަޤުބޫލް އުޒުރަ   2މިނެޓް ކުރިން ކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ    15ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ  

ސެޓް ލިބުނުކަމަށް ބަލާ ނިންމޭނެއެވެ . މަޤުބޫލް އުޒުރެއްކަމަށް ބަލާނީ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ    3ޕޮއިންޓާއިއެކު    3ނުވެއްޖެނަމަ އިދިކޮޅު ޓީމަށް  

ފެށުމުގެ   މެޗް  ކުރާފަރާތު  60ސޮއިކޮށް  އިންތިޒާމް  ސިޓީއެއްފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އިންތިޒާމްކުރާ  ކުރިން  އުޒުރެއްކަމަށް  މިނެޓް  މަޤުބޫލް  ން 

 ނިންމައިފިނަމައެވެ.                                                        

 ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތާއި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ކަންކުރާނެގޮތް    - 8

 ޕޮއިންޓެވެ.   3ހ. މުބާރާތުގެ މެޗަކުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ 



 
 

 
2022  އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު | ކައުންސިލްގެ އިދާރާފޭދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   

 ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ލިބުނު ސެޓްތަކަށެވެ. ) ފައިދާ ސެޓް ތަކަށެވެ. (    ޓީމެއް ޕޮއިންޓްގެ  2ށ.މުބާރާތުގައި  

 ނ. ސެޓްތަކުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ސެޓްތައް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

 ސެޓްގެ ގޭމެއްކުޅެ ނަތީޖާނެރެންޖެހޭނެއެވެ.   3ރ. މިގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ 

 ޗް ނުކުޅުން މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެ   - 9

ހާ ބެލެވޭނީ  ކުރާނަމަ  އިންކާރު  ކުޅެން  އަދި   . ވައްކެއްނުވެވޭނެއެވެ  މުބާރާތުން  ޓީމަކަށް  އެއްވެސް  ގުރުއަތުލުމަށްފަހު  މުބާރާތުގެ  ޒިރު  ހ. 

 ނުވާޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

 ރެވީކަމުގައެވެ . އެހެންވެއްޖެނަމަ އިދިކޮޅުޓީމަށް ބެލެވޭނީ އެޓީމެއް އެމެޗަކުން ދެ ށ. ކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް ނުކުޅެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.  3ސެޓާއިއެކު  3ހުގެ   0-25 

މަށް ކަނޑައަޅާ ނ. މެޗްކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ޓީމް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މެޗް ފުރިހަމަނުކޮށްފައިބާފިނަމަ އެމެޗަކުން އެޓީމް ބަލިވީކަ

 މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން މެޗެއްގައި އޮފިޝަލުން ނުވަތަ ކުޅުންތެރިން ހިންގާ ނޭދެވޭ އަމަލު   - 10

މަލެއްހިންގި ފަރާތަކާއިމެދު  ހ. މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ކުޅިވަރުގެ ރޫޚާއި ހިލާފް ނޭދެވޭ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެ އަ

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .                                                                  ފޭދޫފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިހްތިޔާރު 

ނަމަ މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް ހުރިމެޗްތަކުގައި  ށ. މުބާރާތުގެ ކަމަކާއިމެދު ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު މަސައްކަތްކޮށްފި

. މި ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަމަލަށްބަލާ އެކުޅުންތެރިއަކު  ނިންމިދާނެއެވެ   ގޮތެއްއިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން  އެކުޅުންތެރިއަކު ބައިވެރިކުރުމާއިމެދު  

                                                                ވެ.  ކުރެވިދާނެ ކަމެކެ  އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތައްޑިސްކޮލިފައިކުރުމަކީވެސް މުބާރާތުން 

ލަކު ހުތުރު ނުވަތަ ނޭދެވޭ ބަސްބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ އޮފިޝަލަށް ކާޑު  ޝަނ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފި 

                                                         ދައްކާ ކުޅުމުންބޭރުކޮށް ބެންޗުން ފޮނުވާލާ ހެދުމުގެ ބާރު ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .  



 
 

 
2022  އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު | ކައުންސިލްގެ އިދާރާފޭދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   

މެދުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުމަކާއި ގުޅިގެން ނުކުޅެ ކޯޓުން ބޭރުގައި އޮއްނަ ޓީމްތަކުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ  ރ. ކުޅެމުންދާ ދެޓީމްގެ 

އިންތިޒާމު  ނަމަވެސް ކޯޓް ތެރެއަށް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިގޮތަށް ވަދެއްޖެނަމަ އެކުޅުންތެރިޔަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު    ލަކުޝަލަކުއޮފް

 ލިބިގެންވެއެވެ.    ރާ ފަރާތައްކު

 ގެނައުން ޚަށް ބަދަލު މެޗްކުޅޭ ތާރީ   - 11

  އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތައް ހ. ދިމާވާ ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މެޗެއް ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ މެޗެއް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

                                            ލިބިގެންވެއެވެ .

 ރެފްރީންނާއި މެޗް އޮފިޝަލުން   - 12

 ފަރާތުންނެވެ. އިންތިޒާމުކުރާ މެޗް އޮފިޝަލުން ކަނޑައަޅާނީ ހ. މި މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން   - 13

ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް މެޗް ނިމޭތާ   ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ހިންގާފަރާތަށް    1ހ. މުބާރާތުގެ ކުޅުމުގެ  ގަޑިއރުތެރޭ 

                                    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ރެފްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.                       

                                                            ށ. މެޗް ކުޅެމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ރެފްރީ ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އިހްތިރާމްކޮށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ   - 14

                                                           ނެވެ.ކުންން ކޮމެޓީއަކަ މެންބަރު 3އެކުލަވާލާ އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްހ. މި މުބާރާތުގެ އެންމެ

 ނެއެވެ. ށ. ކޮމެޓީން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޓީމްގެ މެނޭޖަރާއި ކޯޗް އަދި ރެފްރީގެ ލަފާ ކޮމެޓީއަށް ހޯދިދާ

 ވަނަތައް    ވޭ މުބާރާތުގައި ހޮ   - 15

 ( ، ހަނދާނީލިޔުންރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު، މެޑަލް، ޓްރޮފީ 8،000.00)              ޗެމްޕިއަން ޓީމު .1

 ( ، ހަނދާނީލިޔުންރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު، މެޑަލް، ޓްރޮފީ 4،000.00)               ރަނަރަޕް ޓީމް .2

 ފެއަރޕްލޭ ޓީމް )ހަނދާނީ ލިޔުން( .3



 
 

 
2022  އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު | ކައުންސިލްގެ އިދާރާފޭދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   

 ކޮންމެ މެޗެއްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ )ޓްރޮފީ(  .4

 ، ހަނދާނީ ލިޔުން( )ޓްރޮފީ    ކުޅުންތެރިން 6އެންމެ މޮޅު  .5

 )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން(  ކުޅުންތެރިޔާމުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  .6

 )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން(  އެންމެ މޮޅު ސްޕައިކަރ .7

 އެންމެ މޮޅު ކޯޗު     )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން(  .8

 އެންމެ މޮޅު ސެޓަރު )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން(  .9

 ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްދިމާވުން  - 61

އިންތިޒާމު ކުރާ  ޓީމްތަކުގެ މެނޭޖަރުންގެ ލަފަޔާއިއެކު މުއައްސަސާތަކުގެ  ނިންމާނީ  ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްހ. މި ޤަވާއިދުގައި  

 ނޫނެވެ.   ޓީމްތަކުގެ މެނޭޖަރަންނަކީ ގޮތް ނިންމުމުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް އޮތްބައެއްމުއައްސަސާތަކުގެ . ފަރާތުންނެވެ

ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހުރިހާ ޓީމް ތަކުންވެސް މިމުބާރާތުގައި  ރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ކުޅިވަރުގެ ރޫޚާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުމުބާރާތުގައި ބައިވެށ.  

 އަމަލު ކުރަމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ.  ޤަވާޢިދަށް ފުރިހަމަޔަށް ކިޔާ މި ޤަވާޢިދަށް ބައިވެރިވާން ވާނީ މި

މައި އިދާރާގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް އެފަދަކަމެއްމިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ  ނ.   ވޮލީބޯޅައިގެ  ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ   ކަމެއް 

 . ދިމާވެގެން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށްބަލައި މުބާރާތުގެ ޑިސިްޕލިނަރީ ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުގެ މަތީން މުބާރާތް ކޮމެޓީންނެވެ

 2022 އޭްޕރިލް 20

 


