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 ޓްއަހަރު ރިޕޯ

 އަށް 2014ޑިސެމްބަރ  31 - 2014 ޖަނަވަރީ 01
 

 ތައާރަފް

ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ އޮފް މޯލްޑިވްސް( ބޯޑް އަށް މިބޯޑުގެ )ކްރިކެޓް  2014 ންބަރުޑިސެ 31ން  2014ރީ ޖަނަވަ 01 މިއީ

  އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

ޖަނަވަރީ  01ގެ ދަށުން ( ބެހޭ ޤާނޫނު މްޢިޔާތަކާޖަ) 2003/1ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އޮގަސްޓް  18، 1429ޝަޢުބާން  17ރީކޮށްފައިވާ ކްރިކެޓް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަން ގައި ރަޖިސްޓ1983ަ

 އެކެވެ.ޖަމްޢިއްޔާގައި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެނަމުގައި ހިނގަމުންދާ  2008

ތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ޖަމްޢިއްޔާވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކްލަބް  2008ކުލަވާފައިވަނީ، ރިޕޯޓް އެ މި

މަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުއެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ކުޅިވަރު

ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބޯޑުން ވަނަ އަހަރު މިބޯޑު 2014ލެވުނު އާއޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޕޯޓްސްއިން އެކުލަވައި

 ހާބޮޑަކަށް ބަލައި ވިސްނައިގެންނެވެ.ހިންގި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވީ ރާވައި

 ންގާކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުހި

 

  ސްގ. ނިއުވޭސ އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ އަލްފާޟިލް       ޕްރެޒިޑެންޓް   .1

 ގ. ދެކެނަންފަރު ލް ޞަމުޙަންމަދު ފައިއަލްފާޟިލް  ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް   .2

 މއ. ފްރީޕާރކް އަޙްމަދު އާމިރު    އަލްފާޟިލްމެމްބަރ           .3

 މ. ކަޑުނީލަންގެ     އަޙްމަދު ޝަފީޤު އަލްފާޟިލްމެމްބަރ           .4

 މ. ރަންއިލި ސަމަދު  ޙަންމަދު ފާއިޒުމު އަލްފާޟިލްމެމްބަރ           .5

 މ. ޖަވާހިރުވިލާ މާދިހް އިސްމާއިލް     އަލްފާޟިލްމެމްބަރ           .6

 ގ. ކިޔަވާގެ މުހަންމަދު އަފްލާހް     އަލްފާޟިލްމެމްބަރ           .7

 ހ. އެބޫގަސްދޮށުގެ އަޙްމަދު ކަލީމް   އަލްފާޟިލްމެމްބަރ           .8

 (އިފަވަކިވެވ. އެދުރުވެހި  )އެދިގެންވަނީ  އާމިރު އަލީ     އަލްފާޟިލްމެމްބަރ           .9
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 ބައްދަލުވުންތައްފުރަތަމަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 

ވެ. ވަނަ ދުވަހުއެ 2014ޖަނަވަރީ  13 އޮތީ ފުރަތަމަ ޖަލްސާޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނެވެ.  4ޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މިބޯ

ރާވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ހުށަހެޅި އެކަންތަކާމެދު މެންބަރުގެ  ނަންވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިމަ 2014 މިޖަލްސާއަށް

 އިތުރަށް  މުގެހެޅުހުށަތައް ރަދުވާނެ ފައިސާގެ ތަފުސީލުޚަކަމަށް އަދި މިކަން މެދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކާއި  2013ވެ. އަދި ހެޅުނެހުށަ ޕޯޓުޚަރަދު ރިގެ ވަނަ އަހަރު 2013

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ލަފާކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް އަޅުވައި ބަލައި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު މަޝްވަރާކޮށް 

މާބެހޭގޮތުން މެންބަރުންގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސު ހިންގޭނެކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާ ޙަރަކާތްތައް ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް 

 މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ބޯޑުގެ އާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އެއަށްފަހު މިއަންނަ 

ބޯޑުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ދެވޭ  އްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދިއޭޖީއެމް ބައަހަރު ފުވައްމުލަކުގައި ބޯޑުގެ 

 ނެވެ.ނިންމު ބައްދަލުވުމުގައިމި  ބޯޑަށް އިތުރުކުރުމަށް ޒަފުންމުވައްއިދާރީ  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން

 ފުވައްމުލަކުގައި - ގާ ކޮމެޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުންހިން

 20ބައްދަލުވުން އޮތީ ދެވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޯޑުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި  މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގަތެވެ. 7ގައި ފުވައްމުލަކުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް ބޯޑުގެ  2014ފެބްރުވަރީ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015މަޝްވަރާ ކުރީ ކުރީ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކޮށް ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުތަކާއެކު އެކުލަވައިލާފައިވާ ބޯޑުގެ 

ކަލަންޑަރު ފައިނަލްކޮށް ފާސްކުރުމާބެހޭގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ކަލަންޑަރު ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ށްފަހު މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ފާސްކުރެވުނު ކަލަންޑަރުގައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެކުލަވައިލި އެއަ

 ބަޖެޓާބެހޭގޮތުންނެވެ. 

އެއް ކްރިކެޓް އެކަޑަމީހިންގަން ކޯޑިނޭޓަރަކު ކަނޑައެޅުމާއި ކޯޗިން ޕްރޮގްރާމް މި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ދެން އޮތީ 

ށް ކޯޗިން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރަކަ ދުމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވެ. މިކަންތައްތަކާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީ،އުފެއް

ސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ފެށުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ވެ. އަދި އެކަޑަމީގެ މަފާއިޒަ ސަމަދު ހަމަޖެއްސުމަށެ

ލޫމާތު ބޯޑުގެ ޕްރެޒިޑެންޓް މެންބަރުންނަށް ދެއްވައި މިކަމާބެހޭގޮތުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢު

  ލަފާވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ލުން ކަނޑައެޅުންވެސް އޮތެވެ. މިގޮތުން، ކަނޑައެޅުއްވި ބޭފުޅުންނާއި ޝަމްގެ އޮފިއުމީ ކްރިކެޓް ޓީޤަމީގެ އިތުރުން މިޖަލްސާގައި 

 ންނާ ހަވާލުކުރެއްވި މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އެބޭފުޅު

  ުމެނޭޖަރ –ފަރުޙަތު ޖަލީލ 

  ޭކޯޗު –ނިލާންތް ކޫރ 

 ުފެސިލިޓޭޓަރ – ޙުންމަދު އަފްލާޙަމ 
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 ިއޯ މާދިހް އިސްމާއިލް ފިޒ 

 ާއެސިސްޓެންޓް  -ޢީލު އިމާދު އިސްމ 

ވަނަ ނަންބަރަކަށް އޮތީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ހުށަހެޅުމެވެ. ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  5މި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގެ 

ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ނައިބު ރައީސް މުޙަންމަދު ފައިޞަލެވެ. އެއަށްފަހު އޮތީ ކްރިކެޓް ނައިޓް ބާއްވާނެ ތާރީޚަކާއި އޭޖީއެމް 

ގައެވެ. އެއަށްފަހު  2014ޖަނަވަރީ  24ވެ. މިގޮތުން ކްރިކެޓް ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅުނީ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމެ

ކުރީ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޯޑުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދާނެ މަގާމުތައް 

 ންމުނެވެ. ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނި

 

 ބައްދަލުވުންތިންވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 

ގައި ކްރިކެޓް ބޯޑުގައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބޯޑުގެ ހިންގާ  2014ޖުލައި  23ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 

މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މި ޖަލްސާގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް  9ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 އި މަޝްވަރާކުރެވި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނިންމުނެވެ. މެންބަރުންގެ މެދުގަ

 ެޑިއުލްކުރުން.އޮގަސްޓަށް ރީޝެ 21ޝަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ ސްޕ 

 .ްއޭޝިއާ ކަޕަށް ދާ ޓީމުގެ ޚަރަދު ހޯދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުނ 

 ާހުށަހަޅައި މިފަދަ މުބާރާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ޓް ރާތުގެ ރިޕޯސިންގަޕޫރގައި ބޭއްވުނު މުބ

 ހުރި ކަންތައްތައްތައް ކަނޑައެޅުން. 

 ާރާތުގައި، ޤައުމީ ޓީމެއް ވާދަކުރުން.އިންޑިޔާ ކްލަބުން ބާއްވާ ކްރިކެޓް މުބ 

 ޯޗިން ސްޓަރކްޗަރ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވައިލުން.ކ 

 8ަބް ކޮމެޓީތައް ރީއެލޮކޭޓްކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.. ސ 

 6 ޭހުށަހަޅައި މަޝްވަރާކުރުން. ޓްޝަލް ރިޕޯމަސްދުވަހުގެ ފައިނ 

 .ްޤައުމީ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމާބެހޭގޮތުނ 

 

 ކްރިކެޓް ބޯރޑުގައި، 13ބަރ އޮކްޓޫ –ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން

ގައި ކްރިކެޓް ބޯޑުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވީ  2014އޮކްޓޯބަރ  13ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން އޮތީ 

ނިންމި ކަންތައްތައް އަންގާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ބައިވެރިނުވެވޭނޭ ކަމަށް މެންބަރުންނަށް  2މެންބަރުންނެވެ.  6

 . ތިރީގައި މިވަނީއެވެ
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ޕްރެޒިޑެންޓް ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުން، އިތުރު މެންބަރެއް ބޯޑުގެ ޗެކުގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭނެތީ މެންބަރު ވައިސް 

މިރު )މއ. ޕްރީޕާރކް( ޗެކްގައި ސޮއިކުރުމަށް ޢާމަދު ޙްޔާރުކުރުމަށްފަހު އަޝަނެއް ތައްބޭންކް ރިޒޮލިއުކަނޑައެޅުން. މިގޮތުން 

 ހެޅުމަށް. ބޭންކަށް ހުށަ

 ައުމީ ޓީމް ޕްރެކްޓިސްއަށް ދިއުމަށް.އޭސިއާކަޕް އޭސިއަންގޭމްސް ދިއުމުގެ ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް ޤ  

 ީޝިއަން ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވާ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވުން މުޙަންމަދު އަފްލާޙާއި އޭ އައި ސައުތު 20އޭސީސީ ޓ

 ފާއިޒު ޞަމަދާ ޙަވާލުކުރުން. 

 14  ިރީލަންކާއަށް ފޮނުވުންޝް އުމުރުފުރާގެ ކްރިކެޓް ޓީމުތައް އަހަރުން ދަށުގެ 16އަދ 

  ަބޯޑުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު ހުށަހެޅުން.މަސްދުވަހުގެ  9ވޭތުވެދިޔ 

 ްނައިޓް ވިލިގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައި،  ކްރިކެޓ 

  .ްޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު، މެޗުކުޅޭ ޖާޒީ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ހުޅުވާލުނ 

 

 ޖަލްސާޢާންމު އަހަރީ 

 ށް ފުވައްމުލަކުގައެވެ. 21ން  20ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުނީއަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2014

މިޖަލްސާއަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކްރިކެޓް ބޯޑު ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ކަލަންޑަރާއި ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ބަޖެޓްވެސް މިޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި މެންބަރުންގެ  2014އިތުރުން 

އަދި އެއަށްފަހު ބޯޑުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއެކު ފާސްކުރެވުނެވެ.  މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާ

ވަނަ އަހަރު ބޯޑު އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ކޯބިސް ކޮންސަންޓަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި  2013

އްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން އޭގެ ފަހުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ކްރިޓް ތަރަފާސްކުރެވުނެވެ. 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިވަގުތަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށާއި އަދި ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް 

 ފަށައިގަތުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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 ބޭއްވުނު މުބާރާތްތައް

 ހިންގި ރާއްޖޭގެ މުބާރާތްތައް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ރާވައި

ބައިވެރިވި 

ޓީމުގެ 

 އަދަދު

 މުބާރާތުގެ ނަން ސްޕޮންސަރ ހިންގުނު ތާރީޚް

 18 - 2013 ޑިސެންބަރު 27 3

 2014 ޖަނަވަރީ

 ކްރިކެޓް މުބާރާތްނެޝަނަލް  2013 -

 2014ބްލާސްޓް  20ޓީ އެސްޓީއޯ ންބަރުސެޕްޓެ 13 - އޮގަސްޓު 29 7

 ކްރިކެޓް މުބާރާތް 10ޓީ އިންޑިއާ ކްލަބް އޮގަސްޓް 1 -ޖުލައި  25 7

 2014ޕްލަސް ކްރިކެޓް މުބާރާތް  40 - ޗުމާރިި 21 - 19 3

ބީއެޗް އެމް  ޖޫން 21 - 12 6

 ޓްރޭޑަރސް

 -އެކްސް އެލް އެނާޖީ ލިމިޓެޑް އޯވަރ ކްރިކެޓް މުބާރާތް 

 ދެވަނަ ޑިވިޝަން

ބީއެޗް އެމް  ންބަރުނޮވެ 29 - 7 4

 ޓްރޭޑަރސް

 -އެކްސް އެލް އެނާޖީ ލިމިޓެޑް އޯވަރ ކްރިކެޓް މުބާރާތް 

 އެއްވަނަ ޑިވިޝަން

 ވަނަ ރިސޯރޓް ކްރިކެޓް މުބާރާތް 7 - ބަރުންނޮވެ 11 8

 މައިލޯ ބިގް މެޗް ނެސްލޭ މައިލޯ އޭޕްރިލް 16 2

 މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ކްރިކެޓް ލީގް ނެސްލޭ މައިލޯ އޭޕްރިލް 23 - 18 10

 ޓީއެސް މައިލޯ އިންޓަރ ހައުސް ކްރިކެޓް މުބާރާތް ނެސްލޭ މައިލޯ އޭޕްރިލް 19 - 17 8

 ން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް ޟާރަމަ   

 ފިލިޕްސް އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތް އެސްޓީއޯ ޖުލައި 19 - 13 8

 ފިލިޕްސް އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތް އެސްޓީއޯ ޖުލައި 12 -ޖޫން  30 18

 ފިލިޕްސް ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތް އެސްޓީއޯ ޖުލައި 27 - 21 8

 

 ކްރިކެޓް މުބާރާތް ޤައުމީވަނަ  2013

 

 

އަށް މާލޭގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު  18 ޖަނަވަރީ 2014ން  27 މަހުގެ ންބަރުޑިސެ 2013މިމުބާރާތް އޮތީ 

ދުވަހުގެ މެޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.   3ދުވަހުގެ މެޗުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ފައިނަލް މެޗުކުޅުނީ  2ފިޔަވައި އެހެން މެޗުތައް ކުޅުނީ 
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މި މުބާރާތުގެ  ވެ.ނީ މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަބައްދަލުކޮށް މުބާ ފައިނަލް މެޗުގައި އެމް އެސް އެކެޑަމީ އާ

މެޗެއްގައި ހެދި ހަމައެކަނި ސެންޓަރީ ހެދީވެސް  އެވެ.ވާންޝްންމަދު ރިޙަމު ލަނޑުހެދި 226 މެ ގިނަ ލަނޑުހަދާފައިވަނީއެން

ހެދިއެވެ.  ލަނޑު 122މިދު ޙާސާން ޙުއަދި މި 136ސަފްރާޒަ ޖަލީލް ، 156ސަން އަޙްމަދު ޙައޭނާއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 ވިކެޓެވެ.  8ކެޓް، މިހުސާން ހަމީދު ވި 11ންމަދު މަހަފޫޒު ޙައެންމެ ގިނަ ވިކެޓް ނަގާފައިވަނީ މު

 

 2014ޓީ ޓްވެންޓީ ބްލާސްޓް 

 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަނަ އަހަރު ކުޅިވަރާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ދަޢުވަތުގެ ދީގެން ބޭރުގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިކޮށްގެން  1953

ކްރިކެޓް މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައި ނުވެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައި 

 ހިމަނައިގެން ބޭރުގެ ޓީމުތަކަށް ދަޢުވަތު ދެވުނެވެ. 

ޓީމުގެ  7ވި މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިމަހުއެވެ. ޓް އޮގަސްމިއަހަރު ބޭރުގެ ޓީމުތަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެން މި މުބާރާތް ބޭއްވީ، 

ލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަން، ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ވައިޑީޕީ ންޑިޔާ ބްލޫސް، ސްރީލަންކާ ހައިކޮމިޝަން، ބަންގްއި ،ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 ން.ޑީއެފް އެވެ.ޓްސް ކްލަބް އަދި އެމް.އެލޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ވެސްޓް ސްޕޯދެއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މާ ވޭތުވެދިޔަޓީމް، 

 ކެޓުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ވައިޑީޕީއެވެ.ވި 9ން ބްލޫސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ފައިނަލްގައި އިންޑިޔަ

ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން  ގެާރްއޖަޭގިއ ަވަރްށ މޮުޅ ާރްއޖްޭނ ޭބރު ، މި ގޮތަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ނިންމައި މުބާރާތެއް މިބޭއްވީ

އެކުޅުންތެރިންނާއެކު ވާދަވެރި މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި 

ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ކުރިން ހީކޮށްފައިވާ 

 ޅެވެ. މިންވަރަށްވުރެ ރަނގަ

އަދި މި މުބާރާތުގައި ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހޯދައިދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ބައިކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރަކީވެސް 

މިމުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ  ގެ ނަމުގައެވެ.މިފަހަރެވެ. މި ޓީމު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ ޔޫތު ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޓީމު

ލަނޑުހެދި މިހުސާން  160 މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި ޖޫނިއަރ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމުގައިވާ ވަނީ ހަދާފައިލަނޑު

 ވެ.ވިކެޓް ނެގި އަޙްމަދު ޙަސަނެ 13 ގިނަ ވިކެޓް ނަގާފައިވަނީ ހާމިދެވެ. އަދި އެންމެ

 

 ކްރިކެޓް މުބާރާތް 10ޓީ
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 އިންޑިޔާ ބުލޫސް / ރާއްޖެ –މެޗްގެ ތެރޭން  10ޓީ 

އިންޑީއާގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް މިބޯރޑާއި އިންޑިޔާ ކްލަބް ގުޅިގެން މުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ. މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެއާއެކު 

 46ށް ބައިވެރިވީ ސްރީލަންކާ، އިންޑިއާ އަދި ބަންގްލަދޭޝް އެވެ. ފައިނަލްގައި ސްރީލަންކާ ހައިކޮމިޝަން ޓީމާ ބައްދަލުކޮ

އިނާމް ދިނުން އޮތީ އޮލިމްޕަސްގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ  ތައްޓާއި މިމުބާރާތުގެ  ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ރާއްޖޭގެ ޓީމެވެ.

މިމުބާރާތުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށް   ހަފްލާއެއްގައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރީ ސަފްރާޒް ޖަލީލްއެވެ.

 ލެވިފައިވަނީ މުއާވިއަތު އަބްދުލް ޣަނީގެ ކުޅުމާއި މިހުސާން ހާމިދުގެ އުކުމެވެ.

 

 2014ޕްލަސް ކްރިކެޓް މުބާރާތް  40

 

ސްޕޯޓްސް މާލޭ ޕްލަސް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ  40ވަނަ  3ކުރިއަށްދިޔަ މިބޯރޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ކްލަބް، ނިއުސްޓާރ އަދި ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސްއެވެ. ފައިނަލްގައި މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބައްދަލުކޮށް ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސް 
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ގެ އެކްޒެކެޓިވް ޑުމިމުބާރާތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުހަދާފައިވަނީ ކްރިކެޓް ބޯރ ވިކެޓުންނެވެ. 7ކާމިޔާބުކުރީ 

 ވިކެޓް ނަގައިފައިވަނީ އަހްމަދު ސާހިދުއެވެ. ންމަދު އަފްލާހްއަދި އެންމެ ގިނަބަރ މުހަކޮމެޓީގެ މެމް

 

 

 

 ޑިވިޝަންދެވަނަ  -އެކްސް އެލް އެނާޖީ ލިމިޓެޑް އޯވަރ ކްރިކެޓް މުބާރާއް 

 

ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސްއެވެ.  ޓީމަކީ އޮފް އެފްސީ، ވެސްޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، މާލޭ ސްޕޯޓްސް ބީ އަދި 4މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 

 4ޖޫން އަށް ކުރިޔަށްދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ވެސްޓް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާއި ބައްދަލުކޮށް  21ޖޫން އިން  12

މިމުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ ބީ.އެޗް.އެމް ޓްރޭޑަރސްގެ ވިކެޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސްއެވެ. 

، 125ލަނޑަށްވުރެ ގިނައިން ހަދާފައިވެއެވެ. އާދަމް ނާސިފު އުމަރު  100މިމުބާރާތުގައި ތިން ކުޅުންތެރިން  ނެވެ.ފަރާތުން

 ޒިޔާދުއެވެ.هللا ވިކެޓްނެގި އަބްދު 9އެންމެ ރަގަޅަށް އުކާފައިވަނީ ، 103އަދި ސާމީ ރިޒާ  111އަލީ އިބްރާހިމް 

 

 

 ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން -މުބާރާއް އެކްސް އެލް އެނާޖީ ލިމިޓެޑް އޯވަރ ކްރިކެޓް 

 

މިބޯރޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު އެކްސް އެލް ލިމިޓެޑް އޯވަރ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގައި ބައިވެރިވީ 

ވާދަވެރި އިންޑިޔަން ބްލޫސް، މާލެ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް، ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީމް އަދި ސްރީލަންކާ ހައިކޮމިޝަންގެ ޓީމެވެ. 

އިޑީޕީ މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ވަމެޗްތަކަކަށްފަހު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޔޫތް ދިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޓީމެވެ. 

މިމުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑުހެދި  ލަނޑުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. 32ފައިނަލްގައި މާލޭ ސްޕޯރޓްސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 

ލަނޑުއެވެ. އެންމެ ރަގަޅަށް އުކީ އަހްމަދު 135ލަނޑުއަދި ނިލާންތަ ކޫރޭ 153ލަނޑު، ވިސާލް  160ން ހާމިދު މިހުސާ

 ވިކެޓުއެވެ. 9ވިކެޓް އަދި އާދަމް ނާސިފް އުމަރު  13ހަސަން 

 

 ވަނަ ރިސޯޓް ކްރިކެޓް މުބާރާތ7ް
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ރިސޯޓަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެއީ މީރުއައިލެންޑް  6މުބާރާތުގައި ވަނަ ރިސޯޓް ކްރިކެޓް 7މިބޯރޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު 

ރިސޯޓް، ފޯރ ސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރު، ފޯރ ސީޒަން ކުޑަހުރާ، ޖޯން ކީލްސް ޗާޔާ، ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ 

 13ރާ ރިސޯޓާއި ބައްދަލުކޮށް ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މިމުބާރާތް ފޯރ ސީޒަން ކުޑަހު 1އަދި ކުރުނބާ އައިލެންޑް ރިސޯޓެވެ. 

 ވަނަ ފަހަރެވެ. 5ކާމިޔާބުކުރި ތް ލަނޑުން ކާމިޔަބުކުރީ މީރު އައިލެންދް ރިސޯޓެވެ. މިއީ މީރު އައިލެންޑް މިމުބާރާ

 

 

 

 

 

 

 މައިލޯ ބިގްމެޗް 

ފުރަތަމަ ބިގް މެޗް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ މެދުގައި ވާދަވެރި މެޗެއް ކުޅުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ 

މިމެޗްގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށް ލެވުނީ އިސްހާގް އީސާ މުޒަންމިލްގެ  ލަނޑުން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލެވެ. 65ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 

 ކުޅުމެވެ.

 

 ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް –އިސްހާގް އީސާ މުޒަންމުލް 
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 2014އިންޓަރ ސްކޫލް ކްރިކެޓް ލީގް މައިލޯ 

 

އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވުނު މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ މުހިޔިއްދީން ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން މިބޯޑުން 

ރިއަށް ގެންދިޔަ ކަލާފާނު ސްކޫލް އަދި ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލެވެ. ދެ އުމުރުފުރާއަކަށް ކު ވައިޑީޕީ،ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް،

އަހަރުން ދަށުގެ  13އަދި ތާޖުއްދީން ސްކޫލްއެވެ. ގެ އުމުރުފުރާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އަހަރުން ދަށު 11މިމުބާރާތުގެ 

 ސްކޫލެވެ. ޖަމާލުއްދީންޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ  މުހިޔިއްދީން ސްކޫލާއިއުމުރުފުރާގެ ފައިނަލްގައި 

 

 އިންޓަރ ހައުސް ކްރިކެޓް މުބާރާތްމައިލޯ 

 

ޓް މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ދެ އުމުރުފުރާއަކަށެވެ. އަލީ ނާޒިމް މެމޯރިއަލް މައިލޯ އިންޓަރ ހައުސް ކްރިކެ -ވިލިގިލީ ސްކޫލް 

ތާޖުއްދީން އިންޓަރ ހައުސް ބޭއްވިފައިވަނީ ތިން އުމުރުފުރާއަކަށެވެ. އަދި ޤިޔާސުއްދީން އިންޓަރ ހައުސް މުބާރާތެއްވެސް 

   ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 

 މިސްޓަރ ރާޖޫއައި ފާއިޒް ސަމަދު. –އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުން  މުހިއްދީން ސްކޫލް
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 ގިޔާޒުއްދީން އިންޓަރ ހައުސްގައި ވަނަ ލިބުނު ފަރާތްތަށް ޕްރިންސިޕަލްއާއި އެކު.

 

 

 ތާޖުއްދީން އިންޓަރ ހައުސްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންއާއި އޮފިސަލުން.

 

 ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް

 

 އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތްފިލިޕްސް 

 2014ޖޫން  30ފިލިޕްސް އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތް  މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތްކަމުގައިވާ

 .ކުޅެވިފައިވެއެވެމެޗް  31ޓީމަކުން ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގައި  8ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދިއަވެ.  2014ޖުލައި  12ން 

 އެވެ.އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސްލަނޑުން ކާމިޔާބުލޮށްފައިވަނީ  67ބައްދަލުކޮށް ސޯފާޒްއާއި ފައިނަލްގައއާއި 

 

 

 ޗެމްޕިއަންޓީމް އާއިލާގެ މެމްބަރުންއާއި އެކު. އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް
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 ފިލިޕްސް އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތް

ޓީމަކުން  8އަށެވެ. މުބާރާތުގައި  19ން  13ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ މިމުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުލައި ދެ ގްރޫޕަކަށް 

ވިކެޓުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ކަސްޓަމްސް  5ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ފައިނަލްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ބައްދަލުކޮށް 

މިމުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް  ވަނަ ފަހަރެވެ. 3ބުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބެވެ. މިއީ މިކްލަ

 ހޮވުނީވެސް ކަސްޓަމްގެ މުހަންމަދު އާމިރުއެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު އުކުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އިމިގްރޭސަންގެ އަހްމަދު އާމިރުއެވެ. 

 

 ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭސަން ކްލަބް

 

 ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތްފިލިޕްސް 

 

 8އަށެވެ. ދެގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ މިމުބާރަތުގައި  27ން  20ޖުލައި މިމުބާރާތް ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ 

 އޯއެވެ.ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފައިނަލްގައި ސޮނީހާޑްވެއަރ އާއި ބައްދަލުކޮށް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ އެސްޓީ

އެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޑަލްއާއި ސެޓްފިކެޓްވެސް 25،000.00އެސްޓީއޯއިން ސްޕޮންސަރ ކުރި މިމުބާރާތުގެ އިނާމް ފައިސާއަކީ 

 ރޯދަމަހުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ދީފައިވެއެވެ.

 

 

 މުބާރާތްތައްއިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބައިވެރިވި 
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 2014އޭސީސީ އެލީޓް 

 

މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިނަމަ ޤައުމީ ޓީމަށް އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ ދިނުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ސިންގަޕޫރގައި  2012ނިންމަވާފައިވާތީ، މި އިނާމު ހޯދުމަށްޓަކައި، 

 5ލަންކާގައި ގޮތުން ސްރީތައްޔާރީތަކެއް ވިއެވެ. މި ނަޔާބު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ވަރަށް ގިބޭއްވުނު އެސީސީ އެލީޓް ކާމި

 މެޗް ކުޅެވުނެވެ. 4އި އަދި ޕްރެކްޓިސް ސެޝަނާ

އަދި  ރޭން ބަލިކުރިއިރު ރާއްޖޭގެ ޓީމުވަނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ، ކުވެއިތުޓީމުން ވާދަކުރި މިމުބާރާތުގައި ބޫޓާންއާއި ބަހް 6

ގައެވެ. ސިންގަޕޫރު ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރުވަނައި 4ންމާލީ ނި ާރްއޖެޭގ ީޓމު ، ބަލިވެފައެވެ. މިމުބާރާތްގެ ޓީމުތަކާ ކުޅެ ގަޕޫރުސިން

 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. 8ވަނީ  ވެސްސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި ކުވެއިތުޕޮއިންޓާއެކު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު  8ޓީމް 

ކޯޗަކަށް ކާގެ ކުރީގެ ޓެސްޓް ކުޅުންތެރިޔާ މިސްޓަރ ބްރެންޑަން ކުރުޕޫވަނީ ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ސްރީލަންށް މިމުބާރާތަ

ސިންގަޕޫރަށް   ދިން ކޯޗްއެވެ.ހޯދައިރާއްޖެއަށް ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން  2012. ބްރެންޑަން އަކީ ގެނެވުނެވެ

ވެ. އަދި ފިޒިޔޯއެއްގެ ޙަތު ޖަލީލެވެ. މެނޭޖަރަކަށް ހުރީ ފަރުއަފްޒަލް ފާއިޒެމަދު ޙްއަޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރީ  ދަތުރުކުރި

 ޑުގެ ފިޒިޔޯ މިސްޓަރ ސަންޖީވަރއެވެ.ކްރިކެޓް ބޯ ގޮތުގައި ދަތުރުކުރީ ސްރީލަންކާ

 

 ކްރިކެޓް ކޯޗް މިސްޓަރ ބްރެންޑަން ކުރުޕޫ ކްރިކެޓް ބޯރޑުގެ އޮފިޝަލުންނާއި

 

 ލުންޑުގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަސްކޮ 2014އެސީސީ އެލީޓް 
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 2014އޭޝިއަން ގޭމްސް 

 

ކޮރެއާގައި ބޭއްވުނު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕްރެކްޓިސް މެޗްތަކެއް ސްރީލަންކާގައި ކުޅެވުނެވެ.  ސައުތު

ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކުއާޓަރ  23 ންބަރު މަހުގެސައުތު ކޮރެއާއަށް ފުރީ ސެޕްޓެ ގެ ތިން މެޗް ކުޅުމަށްފަހު ޓީމ20ުޓްވެންޓީ 

އެންމެ ހިތާމަވެރި  ކްރިކެޓުގައި ދިމާވާ ވެސް މަސައްކަތް ކުރިނަމަ ގަދައަޅައި ށް ދިއުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުފައިނަލަ

ން ކްވެއިތަށް ޓޮސް ދިމާވުމުން ރާއްޖެއަށް ކްއާޓަރ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މެޗު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ޓޮސްކޮށްގެ

  ފައިނަލަށް ނުދެވި އެނބުރި ރާއްޖެ އައީއެވެ. 

 

 

 ރަކާތްތައްޙަހިންގި އެހެނިހެން 

 

 އަމްޕަޔަރ ކޯސް 0ލެވެލް ސީބީއެމް 

 އަންހެނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.  4ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި   .ވެއެބައިވެރިއެކެ 12 މިކޯހުން ފާސްވީ ބައިވެރިން ބައިވެރިވި 14

ގައެވެ. މިކޯހުގައި އަމްޕަޔަރިންގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ މީޓިން ހޯލު 31ން  21 ޖުލައި މަހުގެ ހިންގުނު މިކޯސް އޮތީ،ދުވަހަށް  4

 ޝަނުގެހުގެ ބައިވެރިން ދެވަނަ ޑިވި. ސްކޯރިން ކ0ޯމި ކޯހާއެކު ކުރިއަށްދިޔައެވެހުގެ ސްކޯރިން ކޯހެއްވެސް އިތުރުން އެއްދުވަ

ދެއްކޮށްފައިވީ ރަހެދިއެވެ. މިކޯހުގެ ހުރިހާ ޚަދަނޑުގައި ޕްރެކްޓިކަލް އެސެސްޓްމަންޓެއް  ހިނގަމުންދިޔައިރުކްރިކެޓް މުބާރާތް 

 ވެ.އްޖެއަށް ދީފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިންނެއޭސީސީއިން ރާ

 

 

 

 

 އަމްޕަޔަރ ކޯސް 1އޭސީސީ ލެވެލް 
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 17ފުރިހަމަކުރީ ކޯސް  ފަރާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް 20މިކޯހުގައި ޖުމުލަ އަށް ބޭއްވުނު  5ން  3ޑިސެންބަރ 

ހުރިހާ ބައިވެރިން އުމީ ޓީމް ކުޅުނު ޕްރެކްޓިސް މެޗުގައި ޤަކުރިން ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި  . ކޯސް ނިންމުމުގެބައިވެރިއެކެވެ

އެވެ. އެން.އައި.އެސް އާއި އޭސިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ އެހީގަމިކޯސް ހިންގާފައިވަނީ އެމް.އަމްޕަޔަރުކަން ކުރިއެވެ. 

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ  އޮތީ އޮތީ ސޯލްޓް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ސެމިނާރޫމުގައެވެ. ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތައް މިކޯހުގެ ތިއަރީ ކްލާސްތައް

ލް ޟިޕެނަލްގެ އަމްޕަޔަރ މިސްޓަރ ބޫމީއާއި އަލްފާ ދިނީ ކުރީގެ އައިސީސީ އެލީޓްދަނޑުގައެވެ. ކްލާހުގައި ކިޔަވައި އެއްނަންބަރު

މުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޤައުމީޓީމުގެ ކޯޗް ވެ. މިކޯސް ނިންމުޢީލެއިމާދު އިސްމާ

 ބައިވެރިިވިއެވެ.މިސްޓަރ ވިދްޔުތު ޖެއިސިމާ 

 

 މާލެއައުން ގަނޭޝްކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ މިސްޓަރ އޭސީސީގެ 

ސީސީ ބަޖެޓް ޓެމްޕްލޭޓް ހެދުމުގަޔާއި އަށެވެ. މިދަތުރުގައި އައި 18ން  12މެއި މަހު  އައީ، ވަތަކަށް ގަނޭޝް މާލެބޯޑުގެ ދަޢު

މީގެ އިތުރުން އައިސީސީގެ އަދި މެމްބަރޝިޕް ކްރައިޓީރިއާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިބޯޑަށް އެހީތަކެއް ވެދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ރިކެޓް ޓީމްގެ ޤައުމީ ކް އަދިކުރިއެވެ.މާތު، ބޯރޑުގެ ވެރިންނާއި ހިއްސާލޫލޭޓްސް ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތުގެ މަޢުޕްފައިނޭޝަލް ޓެ

އަދި އޭނާ ލޫމާތު ދެވުނުއެވެ. ާރްއޖެޭގ ްކިރެކްޓ ީޓަމްށ ުކިރައްށ ެދވޭޭނ ޮގުތެގ ަމޢު ، ބައްދަލުކޮށް ކުޅުންތެިރންނާ

ވަނަ އަހަރުގެ އޭސީސީ  2014 ،ސިންގަޕޫރު އަތުން މޮޅުވެފައިވާތީ ،ޓީމްރިކެޓް ޤައުމީ ކްރާއްޖޭގެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި 

މުބާރާތުގައި ސިންގަޕޫރު ބަލިކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެ އައިސީސީ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ބޭނުންވާނީ އެސޯސިއޭޓް  ،އެލީޓް

އައިސީސީން  ލިބިއްޖެނަނަމަ ރާއްޖެއަށްޕް ންބަރޝިއެސޯސިއޭޓް މެއަދި އެހެން ޓީމެއް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިކުރުމެވެ. 

 ދޭ އެހީގެ ދެގުނަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ. 

 

 އަތޮޅު ކްރިކެޓް

 

 ފުވައްމުލަށް - ކްރިކެޓް ޑެވެލޮޕްމަނޓް ފޯރަމް

 ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވިދާނެ ކަމާމެދު ކުރެވޭ އުންމީދު ބޮޑު ފުވައްމުލަކުގައި 

ވަނަ  2011ވަނަ އަހަރުއެވެ.  2011ފުވައްމުލަކުގައި ކްރިކެޓް ކުޅެން ފެށުނީ ތެއްގައި އިންތިޒާމް ކުރެވިގެން ރަސްމީގޮ

ންމެންނަށް ކްރިކެޓްގެ ވެގެން ދިޔައީ އެރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެ ތްމުބާރާ 20ރކް ޓީ އަހަރު ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު ފޯރިގަދަ  ސާ

އަށް ދަތުރެއް ޑީޕީ ޓީމެއް މާލެފުވައްމުލަކުގެ ވައި ގައިތެރޭގެ އަހަރު 3 ކަށެވެ. އެއަށް ފަހު ފާއިތުވެދިޔަމުބާރާތަ ދިންތައާރަފުކޮށް

 2އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމު ޝްރީލަންކާއަށް ކުރި ދަތުރަށް ފުވައްމުލަކުން  16ވަނަ އަހަރު  2013ކުރިއެވެ. އަދި، 
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މައްޗަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވުނެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވިދާނެ ކަމާމެދު ކުރާ އުންމީދު މިހާރުވަނީ އެތައް ގުނައެއް 

 . ޖެހިފައެވެ

ދުވަހުގެ  ވަނަ 2014ރީ ފެބްރުވަ 20ކޮށްލެވޭ ހަރަކާތެއް  ގަހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފާހަ ޙަޤީޤަތަށްމި އުންމީދުތައް 

ރޭ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނެވެ. އެއީ ކްރިކެޓް ބޯޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު ފުވައްމުލައް 

ގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަށް ބައިވެރިވެގެން ޕްމަންޓް ފޯރަމެވެ. ފުވަމުލަކުގައި ކްރިކެޓް ހަރަކާތްތައް ހިންކްރިކެޓް ޑިވެލޮ

ކެޓިވް ކުރެވުނުވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑު އެގްޒެބޭއްވުނު މި ފޯރަމްގައި އެ ރަށުގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމާގުޅޭ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް 

ކްރިކެޓް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް  އް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުންއްދަލުވެ، މިފަދަ މަޝްވަރާތަކެކޮމިޓީއާއެކު އެއްތަނަކުން ބަ

 އެކު ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ތްތަކުން އެކަން ހިތް ހަމަޖެހުމާފަރާ ކުރާ

ވެރިކަން ރާތްތަކުގެ ޝައުޤުއި، އިތުރު ފަހަކަ ދެކެވުނީ، އެ ރަށުގައި ކްރިކެޓް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއްދަލުވުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާމި ބަ

ލުމަށް ނގަޅު ކޯޗިން ޓީމެއް އެކުލަވައިހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި، ކޯޗިން ޕްރޮގްރާމަ ހިންގުމަށް ފެންވަރު ރަ

ސްކޫލެއްގައި  4ކުރެވި އެ ރަށުގެ ތައް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާގެ އިތުރު ވަސީލަތްވުނެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ކްރިކެޓްމަޝްވަރާކުރެ

ލެހެއްޓުމުގައި ހުރި ޓް އެޅުމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން އެހީތެރިވާން ނިންމެވިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ހެދިފައިވާ ކްރިކެޓް ދަނޑު ބެނެ

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ދަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގޮންޖެހުން

ދޫބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިތުރު ވަސީލަތްތައް ކަމަށް، ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެ މިނިސްޓްރީގެ މަންހަމަޖެހިގެން ދާނެ

 ގާއިމުކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މުގެ ގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނެއް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ގުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުފުވައްމުލަކުގައި ކްރިކެޓް ހަރަކާތްތައް ހިން

ބަރަކަށްވީ ކްރިކެޓް ބޯޑުން ކްރިކެޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޚަމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައިވެރިންނަށް އެންމެ އުފާވެރި 

ކަން ބޯޑުގެ ރައީސް އިޢުލާން ނިންމާ އެކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓަށް ދިނުމަށް  10ކަންޑައަޅާ ބަޖެޓުގެ %

ކު ޤައުމީ  އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމެއް ތައްޔާރުކުރުން ފުވައްމުލަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ކުރުމެވެ. ހަމަމިއާއެ

އްކަތް ފެށުމަށް ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވޭ ފުރަތަމަ އަންހެން ޓީމަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމަކަށް ހެދުމުގެ މަސަ 2015

 ވެސް ނިންމުނެވެ.
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 ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް އެކެޑެމީ ގާއިމް ކުރުން

ގެ ކްރިކެޓް ދިރުވުމަށްޓަކައި ޢުމުރާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލާއި އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭ

އް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކްރިކެޓް އެކެޑަމީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއި އަށް ދޭ އެހީގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގަތަރައްޤީ

 100'ވާޑު ކައުންސިލުން ވަނީ ގުވެ. މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ދިވަނީ މިބޯޑަށް ދެއްވާފައެ ހުއްދަފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން 

ވަނީ ބީއޯކިޔޫ  ރޫގެ ކުރެހުން ނިމި މިހާރުޝްމަ ފޫޓް ގެ ބިމެއް ދަނޑާއި ޖެހިގެން އޮންނަ ކޮށިން ދީފައެވެ. މި 100'ފޫޓް

ރީ، ކްރިކެޓް ލައިބްރަ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މި އެކަޑަމީ ނިމިގެންދާއިރު ކުޅުންތެރިންއަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހެދުމަށް

 ހުންނާނެއެވެ. މީހުންގެ އެކަމަޑޭޝަން 30އަދި  ކްލާސްރޫމް ، ވީޑިއޯރޫމް

 

 

 ޕްރޮގްރާމް ކްރިކެޓްގައި ހިނގުނު ލ.ކުނަހަންދޫ

ވަރަށް ގައި އަށް ގެންދެވުނެވެ. މިޕްރޮގްރާމުމިއަހަރުތެރޭގައި ލ.ކުނަހަންދޫގައި ކުރި އިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ވަރަށް ފޯރިއާއެކުވަ

ޟިރުޣާމު ގެ ކްރިކެޓް ކޯޗް ތޮޅުގައި ކްރިކެޓްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިބޯޑުލ.އަ ބައިވެރިވިއެވެ. ކުދިން ގިނަ އަންހެން

މި ފިރިހެން ކުދިންނާއެކުގައެވެ. އަދި  17އަންހެން ކުދިންނާއި  14ރާމް ފެށުނީ ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގް 2014 ދުއެވެ.ސަޢީ

ކުޅިގެން ކްރިކެޓް  ޖަމްޢިއްޔާއާތ.އަތޮޅު ގާދިފުށީ  ޟިރުޣާމު،މީގެ އިތުރުން ވަނީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދެގުނަ ވެފައެވެ.  އަދަދު

އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ކްރިކެޓް ސާމާނު މިއަށްވެސް ން ލ.އަތޮޅު ހިތަދޫއާއި މާމެންދުވަނީ ރާވާފައެވެ. ހަމަ އެގޮތުޙަރަކާތްތައް 

 ދީ ކްރިކެޓް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. 
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 (2014)އޭޕްރިލް  އަމްޕަޔަރިންގ ކޯސް 0ލެވެލް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު 

 

އިޑީޕީ ވައެވެ. ކޯހުގެ ތެރޭގައި އިސްމާއިލްއިމާދު ކިޔަވާދީފައިވަނީ އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މިކޯހުގައި  26ން  22އޭޕްރިލް މަހުގެ 

މީގެ އިތުރުން ރާޖޫ ވަނީ މިދަތުރުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕްރެކްޓިސް ސެޝަނެއްވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

 މެމްބަރުންއާއި ބައްދަލުކޮށް، ފުވައްމުލަކުގެ ކްރިކެޓް ތަރަށްގީއައި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ދިގުކޮށް މަސްވަރާކޮށްފައެވެ.ކައުންސިލްގެ 

 

 ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު ޕްރެކްޓިސް ސެސަންގެ ތެރޭން، މެޗް ސިނާރިއޯ، ރާޖޫއައި ފުވައްމުލަކު ކޯޗުން.

 (2014ކޯސް )ޖޫން  ކޯޗިން 1ލެވެލް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު 
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ފަރާތުން ކޯސް  14ކޯޗިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވި  1މިބޯޑުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޖޫން މަހުގައި ބޭއްވުނު އޭސީސީ ލެވެލް 

މިކޯސް ފަރާތަކަށެވެ.  5ފަރާތަކުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވަނީ  10ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 

ކޯހުގައި ކިޔަވައިދިނީ އޭސީސީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ  އެވެ.އެމް އެން އައިއެސްއާއި އޭސީސީގެ އެހީގައިހިންގާފައިވަނީ 

 ރާޖޫއާއި ބޯޑުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ އިމާދު އިސްމާއިލެވެ.ވެންކަޓަޕަތީ މިސްޓަރ 

ސީދު، މުހަންމަދު ޔާމީން އަދި ރިޔާޒް ހަސަން މުތީއު، އަސްލަމް ރަސީދު، ހަސަން ހޫދު ރަ –ކޯހުގައި ފާސްވި ފަރާތަތަށް 

 ރަސީދުއެވެ.  މިފަރާތްތަށް މިހާރުވަނީ އޭސީސީއަދި ކްރިކެޓް ބޯރޑުގެ ކޯޗުންގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ. 

 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް

 

 މެޗްތައް ލަންކާގައި ބޭއްވުނު ޕްރެކްޓިސް

ބައިވެރިވިއެވެ.  ބެލެނިވެރިންބައެއް  ކުދިންނާއި 22އަހަރުން ދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް  14ށް ލަންކާއަށް  12 - 5ޑިސެމްބަރ 

މިދަތުރުގައި  އެވެ.ނެބައިވެރިން ހިމެ 5. މީގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު އަދި ބޯޑުގެ ދެ އޮފިޝަލަކުވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

މެޗް ކުޅެވުނުއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސްރީލަނަކާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި  10އެކުވެރިކަމުގެ 

. ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ކޮލަމްބޯ ރޯޔަލްއަދި މަހާނާމާ ކޮލެޖާއި އެކު  ކުޅެގެން މޮޅުވިމެޗްއެވެޖާކުޅެ ވަރަށް ރަގަޅު ނަތީ

 މިދަތުރުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަނީ ދެމެޗް ކުޅެފައެވެ.

 

 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ 14

 އިންވިޓޭޝަނަލް ސްކޫލް ކްރިކެޓް ޓޯނަމަންޓް ލްއިންޓަރނޭޝަނަ

ހޮވާލެވޭ ކުދިން ކޮންމެ އަހަރުވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ. ޔޫތް ޑެވެލޮޕްމަނޓް ޕްރޮގްރާމުން  5މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް  އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެކެވެ.  16 އަހަރަކުވެސް މި ޓޯނަމަންޓްގައި ބައިވެރިވެއެވެ. މިއަހަރު ބައިވެރިވީ

ޓީމުން  މާލޭގައި ހިންގާ ވައިޑީޕީކުޅުންތެރިން  14ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި  4ފުވައްމުލަކުން އެގޮތަށް މިއަހަރުވެސް 

މެޗުން މޮޅުވެ ޓީމް އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ  2ގައެވެ.  15މިޓީމު މާލެއިން ފުރާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ ހޮވުނުއެވެ. 

ސްރީލަންކާއަށް މިކުރި ދަތުރުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވުނީ ގިނަ ކުޅުންތެރިން  ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 26ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

 ރެ ގިނައިން ކުޅެފައިވާކަމެވެ. އަދި ރަގަޅަށް ބެޓްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވުނުއެވެ.މެޗަށްވުށްވު 5
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 އަހަރުން ދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމް  16

 

 ކޯޗިންގ ކޯސް 2އޭސީސީ ލެވެލް ވުނު ބޭއްމެލޭޝިޔާގައި 

 ންގ ކޯހުގައިޗިކޯ 2އޭސީސީ ލެވެލް  ކުރިއައްދިޔަކުއަލާ ލަމްޕޫރުގައި ވެރިރަށް މެލޭޝިޔާގެ  އަށް 20އިން  15ޖޫން 

ޤިޔާޒުއްދީން ލިރްޤާމް ސައީދު އަދި ލ.އަތޮޅު ކޯޗް މުހައްމަދު ސާފީ ސައީދު، ކޯޗް  1މިބޯޜޑުގެ ލެވަލް  ބައިވެރިވީ 

މާރކްސް ލިބިގެންނެވެ. ލިރްގަމް އަށް  75ކޯހުން ފާސް ވަނީ  ރަފްހާނީއެވެ.ކޯޗް ޕަކީރ  1ސްކޫލްއަދި މިބޯރޑުގެ ލެވަލް 

އެކެވެ. ނަމަވެސް ކޯހުގެ ކަންތަކުގައި އުޅުއްވި ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ  74ލިބިފައިވާއިރު ރަފްހާނީއަށް ލިބުނީ  70.5

 މާރކްސްއެވެ. 77.5މާރކްސް ދެއްވައިގެން ވަނީ ރަފްހާނީ ކޯހުން ފާސްވިކަމަށް ބަލާފައެވެ. ސަފީ އަށް ލިބިފައިވަނީ  1އިތުރު 

 ގައުމަކުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 12މިކޯހުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން 

މިކޯހުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، ސްރީލަންކާ، އިންޑިޔާ، މެލޭސިޔާ، ނޭޕާލް، ތައިލޭންޑް، ކުވެއިތް، ސައުދި އެރޭބިޔާ، އޯމާން، 

 ބޫޓާން، ޗައިނާ، ސިންގަޕޫރއަދި ބަހްރޭން ބައިވެރިވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 އޭސީސީ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް މީޓިންގް

އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވީ ބޯޑުގެ ރައީސް އަހްމަދު ހަސަން ދީދީއެވެ. ޔޫއޭއީގެ ޑުބާއީގައި ސެޕްޓެމްބަރ ގައި  11

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭސީސީ ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ  2016ބައްދަލުވުމުގައި އަލިއަޅުވާލެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ 

ބެލެވޭ ( އަދި  ނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭސީސީގެ އޮޕަރޭޝަންސް އެއްކޮށް ނިންމޭނެކަމަށްވަ 2016ލިޔުމެއް ހުށައެޅުން ) 

 ވަނަ އަހަރަށް އޭސީސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމެވެ.  2015

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  13ރައީސް އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ ސެޕްޓެމްބަރ 
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 އޭސީސީ އޭޖީއެމްމެލޭޝިއާގައި ބޭއްވުނު 

މިހަފްލާގައި އެންމެ ފާހަގަ  ގައި މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައެވެ.  30މިއަހަރުގެ އޭސީސީ އޭޖީއެމް ބޭއްވިފައިވަނީ ޖޫން 

ކޮށްލެވުނީ ސްރީލްންކާ ކްރިކެޓް ބޯރޑުގެ ޕްރެޒިޑެންޓް މިސްޓަރ ދަރުމަދާސަވަނީ އޭސީސީގެ ޕްރެޒިޓެންޓަށް ހޮވާފަކަމެވެ. 

ރޮގްރާމް ވަނަ އަހަރުގެ އޭސީސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕް 2013އި މައިގަނޑު އޮތީ އޭސީސީގެ ރައީސްގެ ރިޕޯޓް އިއްވުން، މިމީޓީންގަ

ވަނަ އަހަރަށް އޭސީސީ  2014ގެ ފައިނެންޝަލް ރިޕޯޓް އެޕްރޫވްކުރުން. 2013ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް ހުލާސާކޮށްދިނުން، 

ޖެޓް ފާސްކުރުން، އާ އޮޑިޓަރުން އައްޔަނުކުރުން، ރައީސް، ނައިބުރައީސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ބަ

އަދި އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް މެމްބަރުން ހޮވުން އަދި އޭސީސީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖެއްސުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިމީޓިންގައި 

 އަދި ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފައިސަލްއެވެ. ބައިވެރިވީ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ހަސަން ދީދީ

ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މީޓިންގެ އިތުރުން ޑީޑީއައި  2މިހަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އެބުރި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ޖުލައި 

 ފައިސަލްވަނީ އޭސީސީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް މަނޭޖަރ މިސްޓަރ ބަންދުލާއާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.

 

 

 

 

 

 މެނޭޖްމަންޓް ފޯރަމްމެލޭޝިޔާގައި ބޭއްވުނު އޭސީސީ 
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 ބޯޑުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ އިމާދު އިސްމާއިލެވެ.ގައި 1މިމެނޭޖްމަންޓް ފޯރަމްކުރިއަށް ދިޔަ  20 - 18ޑިސެމްބަރ މަހު 

މީއީ އޭސީސީގެ ފަރާތުން ރާވާގެން ބޭއްވި ތިންވަނަ ފޯރަމްއެވެ. މިފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އޭސީސީގެ އެސޯސިއޭޓް 

މެމްބަރުންއަށެވެ. މި ފޯރަމްގައި އައިސީސީގެ ހެޑް އޮފް ގްލޯބަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މިސްޓަރ ޓިމް އެޑަސަންއާއި 

ވަރަށް ގިނަ އޮފިސަލުން ބައިވެރިވިއެވެ. އޭސީސީ އޮފިސަލުންގެ އިތުރުން ޑުލީޕް  އަމްއާރު ހާންގެ އިތުރުން އޭސީސީގެ

 އަދި ވަޓްމޯވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.  މިފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ އިމާދު އިސްމާއިލްއެވެ.މެންޑިސް

 

 

 ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

 އިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމްގައިމެ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ބާއްވާ ވަހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންށް އަކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ވެލިއުސް 

 އަށެވެ. 8-7މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހެއްގެ ހެދުނު   ވެ.ކްރިކެޓް ވެލިއުސް އާންމުކުރެވެއެ

 

 

 

 

 

 

 ކްރިކެޓް ފޯ އޯލް

އެވަނީ މިބޯރޑުގެ އެހީގައި ހިންގާފައިވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތްތަކެވެ. މިބޯރޑުން އެހީވެދޭ ހިމަނާލާފައި ކްރިކެޓް ފޯރ އޯލްގައި 

ކަންތަށްތަކީ މުބާރާތްތެރޭގައި އަމްޕަޔަރުންއާއި ސްކޯރަރުންގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބެލުމުގެ އިތުރުން 

ތެރޭގައި ރެސޯޓްތަކުގައި ބާއްވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތްތަށްވެސް މަގާމްތަކަށް ހޮވޭފަރާތްތަށް ހޮވުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ. މީގެ 

 ން ވަނަ ތަކަށް ތަށި ހުށައަޅާ މުބާރާތްތަށްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.ޑުހިމެނެއެވެ. ހަމަ އެއާއި އެކު ބޯރ

 ބޭއްވުނު މުބާރާތްތަށް

 ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި. –ސޮނީ އެމްޕްލޯއީސް ކްރިކެޓް މުބާރާތް 
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 ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި -ސީއާރސީ އިންޓަރ ޔުނިޓް ކްރިކެޓް މުބާރާތް 

 ހުޅުލޭ އިންޓަރނޭސަނަލް އެއާރޕޯޓް -–އެއާރ ޓެކްސީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް 

 ހުޅުލޭ އިންޓަރނޭސަނަލް އެއާރޓް –މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯރޓް ކޮމްޕެނީ މުބާރާތް 

 މަތި ޓްވަރިސްޓް ރެސޯޓްކުރަ -–ކުރަމަތި އިންޓަރ ޔުނިޓް 

 ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި -ސިމްޑީ އިންޓަރ ޔުނިޓް 

 ނަންބަރ ދަނޑުގައި 2ކުޅިވަރު އެކުވެނީ  -–މަލޭ އިލަވަންސް ލީގް 

 ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި -އެޑީކޭ އެމްޕްލޯއީސް މުބާރާތް 

 ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި -ޓީޗާރސް ކްރިކެޓް މުބާރާތް 

 ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި -މުހަންމަދު ފައިސަލް ފެއާރވެލް މެޗް 

 

 

 ކްރިކެޓް ހަވީރު
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 1ގައި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވާފައިވެއެވެ.އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ކްރިކެޓް ހަވީރު

އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އެންމެ މޮޅު ބެޓްސްމަނަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވުނު މިހަވީރުގައި 

ކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ސާފީ މުޙައްމަދު ރިޝްވާން އެވެ. އެންމެ މޮޅު އުކުންތެރިޔާ އަދި އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔަ

އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް  19އަހަރުން ދަށް އަދި  16އަހަރުން ދަށް،  14މީގެ އިތުރުން  ސައީދެވެ.

 ކުޅުންތެރިޔާވެސް މިހަވީރުގައި ހޮވުންއޮތެވެ. 

ށް އެވަރޑް ހަވާލުކުރުން އޮތެވެ. ފަރުހަތު ޕްރެސިޑެންޓްސް އެވަރޑް އަދި އެންމެ މޮޅު ކްލަބަމިހަވީރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

 ޖަލީލަށް ޕްރެސިޑެންޓްސް އެވަރޑް ލިބިފައިވާއިރު އެންމެ މޮޅު ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ މާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

 

 ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ މެމްބަރުން

 ފުރިހަމަ މެމްބަރުން

 . ޕޮލިސް ކްލަބ1ް

 . ނެކްސަސް ކްރިކެޓް ކްލަބ2ް

 ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް. 3

 . ހިންނަވަރު ހިރިޔ4ާ

 . ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރ5ީ

 . ބީ.ޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބ6ް

 . އެމް.އެސް ހެލްޕިންގ ހޭންޑް ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމ7ީ

 . އޮފް އެފް ސ8ީ

 . ވިއެންޒ9ާ

 . މާލޭ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބ10ް

 . މިލާން ކްރިކެޓް ކްލަބ11ް

 ކްލަބްއު ސްޓާރ ސްޕޯރޓްސް ނި. 12
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 އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުން

 . އިމާދުއްދީން ސްކޫލ1ް

 . ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލ2ް

 . އިސްކަންދަރު ސްކޫލ3ް

 . މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލ4ް

 . ތާޖުއްދީން ސްކޫލ5ް

 . ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލ6ް

 .މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލ7ް

 . ކަލާފާނު ސްކޫލ8ް

 . ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލ9ް

 . ހިރިޔާ ސްކޫލ10ް

 ބިލަބޮންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް. 11

 ފުވައްމުލަށް -–. މުހިޔިއްދީން ސްކޫލް 12

 ފުވައްމުލަށް –. އެޗް އޭ އެސް 13

 ފުވައްމުލަށް –. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 14

 ލ. ކުނަހަންދޫ –-. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 15

 

 ނިންމުން

 ވެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވުނީފައިކޮށްއަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ކްރިކެޓްބޯޑަށް ގިނަގުނަ ކަންކަން  އެހެން

އްސާރައިގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި ގުރުއަތުލައިގެން ވިއަށް ދިޔަ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް ކަމަކަށްވީ އޭޝިއަން ގޭމްސް 

 . އެވެކަރާތުން ވަކިވެގެންދާންޖެހުނުކުވެއިތުއަތުން ބަލިވެ މުބާ

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތަރިކަމެއް ލިބިގެންދާއިރު އެކިގޮތް ގޮތުން 

ވާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ދެއްވާ އެހީއާއި، ކްރިކެޓަށް ލޯބިކުރައްސަރުކާރުން ދެއްވާ ބަޖެޓާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން 

ހަމައެއާއެކު ވަރަށް ދީލަތިކަމާއެކު މުބާރާތްތަކާއި މިއަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އަގުނުކުރެވޭފަދަ ޤައުމީ ބޮޑު 

 ހިދުމަތެއްކަންވެސް މިފުރުސްތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
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CRICKET BOARD OF MALDIVES    

(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF 
MALDIVES)    

 STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME    

    

FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER  2014  

  MRF  

    

Revenue  
       

8,339,770   

    

Cost of Sales  
     

(1,411,912)  

    

Gross Profit  
       

6,927,858   

     

    

    

Administrative Costs  
        

(444,602)  

    

Tournament Costs  
        

(522,839)  

    

National Team & Elite Players  
     

(2,076,136)  

    

Result From Operating Activities  
       

3,099,078   

    

Net Finance Cost  
                      

-     

    

Net Profit for Year  
       

3,099,078   
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CRICKET BOARD OF MALDIVES   

(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF MALDIVES)   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   

   

AS AT 31ST DECEMBER    2014 

  MRF 

ASSETS   

   

Non-Current Assets   

Property, Plant and Equipment  4,263,428 

Dhiraagu Shares  
         

120,000  

  

     
4,383,428 

   

Current Assets   

Stock  
         

145,157  

Receivable  
           

76,000  

Cash and Cash Equivalents  
     

6,484,608  

  

     
6,705,765  

   

Total Assets  
   

11,089,193 

   

EQUITY AND LIABILITIES   

   

Capital and Reserves   

Share Capital  
                    

-    
 

Retained Earnings  
   

11,081,693 

  

 
11,081,693 

Total Equity and liabilities  7,500 

   

Total Equity and Liabilities  
   

11,089,193 

 


