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 ހުޅުމާލެ     

 
 ގެ ޤަވާޢިދުމުބާރާތު " ފުޓްސަލ2018ްފުޓްސަލް ކަޕް  ޔޫތުސިޓީ"

 
 .ހ 1  މުބާރާތް
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މި މުބާރާތަކީ ' އެވެ. 2018ފުޓްސަލް ކަޕް  ޔޫތުސިޓީމުބާރާތުގެ ނަމަކީ '

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް  2މިޤަވާއިދުގެ 

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް 

 މުބާރާތެކެވެ.

 

 

މިއީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑީ.ސީ( އިން އިންތިޒާމް 

 ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތެކެވެ.

 

 

 އަހަރުން މަތީގެ ޒުވާނުންނަށެވެ. 16މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.

 

 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 2018 އޭޕްރިލް 20 މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީފެށުމުބާރާތް 

 

 .ހ 2 ޞަދުްމަޤމުބާރާތުގެ  
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ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް، އިޖްތިމާއީ ރޫޙާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހް 

 ާލާކުރުން.އ

 

  

ރާއްޖޭގައި ފުޓްސަލް ކުރިއަރުވަން އެހީތެރިވުމާއި، ފުޓްސަލް ހުނަުރ 
އިތުރުކުރުމާއި އަދި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ 

 އެފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުން. ފަރާތްތަކަށް
 
 
 
 
 



 ،މުބާރާތް ހިންގާ ކޮމެޓީ

 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އަދި 

 ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީ

 ހ. 3

 

 ށ.

 

އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އާއި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ  މި މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ
 އައްޔަންކުރާނީ އެޗް.ޑީ.ސީ އިންނެވެ.

 
 

މެދުގައި ބޭއްވޭ  ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އައްޔަންކުރާނީ މެނޭޖަރުންގެމުބާރާތުގެ 
މީޓިންގަ ޓީމްތަކުގެ ާޙޞިރުގައެވެ. މިކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ  ފުރަތަމަ

މެމްބަުރންނާއި،  5ކެވެ. އެއީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުން ނެގޭ  9
ސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ގޮތެއް ޑި މެމްބަރެކެވެ. 4އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހަމަޖައްސާ 
 މެމްބަރުން އެކަމަށް ތާޢީދުކުރަންާވނެއެވެ. 5ނިންމާނަމަ އެއްމެ މަދުވެގެން 

 

 ހ. 4 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް

 

 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ޒުވާނުްނނަށެވެ. 16މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާނީ 
 

 ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި 

 ޝަރުތުތައްހުންނަންޖެހޭ 
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މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމެްއގެ ކޯޗަކަށް ނުވަތަ އެހެންެވސް  .1
 އޮފިޝަލަކަށް ނުވުން 

މުބާރާތުގެ މެޗް އޮފިޝަލަކަށް )ރެފްރީންނާއި މެޗް ކޮމިޝަނަރުން(  .2
 ނުވުން.

 އަހަރު ފުރިފައިވުން. 16ގެ ކުރިން 2018 އޭޕްރިލް 20 .3

 
 6 ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުން

 

 އޮފިޝަލުންެނވެ. 5ކުޅުންތެރިންނާއި  14ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭނީ  ހ.

 ށ.  

 

 .ނ

 

 

 

ގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުްނ  15:00ގެ  2018 އޭޕްރިލް 8
ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމް )ޓީމް ލިސްޓް( ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ، އެޗް.ޑީ.ސީ ހެޑް 

 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
 

މުބާރާތް ފެށުމަށްަފހު އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ޓީމް ލިސްޓަށް ކުޅުންތެރިން 
ފިޝަލުން، އޮގަނަިއޒިން މް އޮނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޓީއުނިއިތުރެއް 

 ކޮމެޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ބަަދލުުކރެވިދާނެއެވެ.
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 ވ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީ ނަންބަރަކީ މުބާރާތުގެ ހުިރހާ 
މެޗެއްގައިވެސް އެކުޅުންތެރިންގެ ނަންބަރެވެ. މިނޫން ނަންބަރެއްަގއި 

 ކުޅުންތެރިޔާއަށް މިމުބާރާތެއް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.
 

ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ޖާޒީ، ސޯޓް އަދި ސްޓާކީނުގެ ކުލަ ރަޖިސްޓްރީ 
ދޭތެރޭގެ  14އާއި  1ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޖާޒީގައި ޖަހާފައި ހުންނަންާވނީ 

 ބޭނުންކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ގޯލް ކީޕަރަށެވެ. 1ނަންބަރެކެވެ. ޖާޒީ ނަންބަރު 
 
 

ފައިވާ ނަންބަރު ޖާޒީގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި
 ފަހަތުގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޖަހަންވާނެއެވެ.

 
 

މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިން ތިެބްނވާނީ ފުޓްސަލް ބޫޓަށްއަރައި ކަިށމަތިއަޅައި 
އެއްކުލައެއްގެ ސްޓާކީނަށް އަރައިގެންނެވެ. އަދި މެޗް ކުޅެމުންދާއިރު 

ހުންނަންާވނީ ކަށިމަތި ފޮރުވޭވަރަށް މައްޗަށް  އަބަދުވެސް ސްޓާކީން
 ނަގާފައެވެ.

 
ކުޅުންތެރިން ލާފައި ހުންނަ ޓަިއޓް ހުންނަންާވނީ ސޯޓާއި އެއްކުލައަކުންނެވެ. 
އަދި ޖާޒީގެ ދަށުން އެއްޗެއްލާނަމަ، އެއެއްޗެއް ހުންނަންވާނީ ޖާޒީެގ އަތާއި 

 އެއްކުލައަކުންނެވެ.
 

އެއްގޮތް ވެއްޖެނަމަ ގުރުއަތުން ބިބް ާލންެޖހޭ ޓީމެއް ދެޓީމެއްގެ ޖާޒީގެ ކުލަ 
 ނަގާނީއެވެ.

 
 7  ޓީމް އޮފިޝަލުން

 

 ހ.

 

 

 

 ށ.

 ލިސްޓްގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ މަާގމުތަކަށެވެ. ޓީމް
 ކޯޗް .1

 އެސިސްޓަންޓް ކޯޗް .2

 މެނޭޖަރ .3

 އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ .4

 ޑޮކްޓަރފަސްޓް އެއިޑް ނުވަތަ  .5

 
އަދި އެހެނިހެން އޮިފޝަލުންގެ  ންތެރިން،ކޯޗް އަދި މެނޭޖަރ މުބާރާތުގެ ކުޅު

 އަމަލުތަކަށާއި އެދެމީހުންގެ އަމަުލތަކަށް ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.



 

 ނ.

 

 ނ.

 
 

މުބާރާތުގެ ކޯޗް، މެނޭޖަރ އަދި އެހެނިހެން އޮފިޝަުލން ބައިވެރިާވ އެއްވެސް 
 ވެ.ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެ

 
ޓީމް އޮފިޝަލުން ިތބެންވާނީ ކުުޅންތެރިންގެ ޖާޒީ އާއި ތަފާތު ކުަލއަކުން 

އި ޓީމްގެ އޮފިޝަލެއް ކަން އެގޭގޮތަށް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި މި ޖާޒީގަ ޖާޒީ
 "އޮފިޝަލް" މިހެން ޖަހާފައި ހުންަންނވާނެއެވެ.ޖާޒީގައި ޓީމްގެ ނަން އަދި 

 
 ދަނޑަށް ޚާޟިރުވުމާއި ޓީމް

  ހުށަހެޅުންލިސްޓް 

8 

 

މިނަޓް ކުރިން ކުޅެން  30 މެޗް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ 
ނެއެވެ. އަދި ކުޅެން ންވާހަމަޖެހިފައިވާ ދެޓީމް ދަނޑަށް ާހޟިރުވާ

ރިޒާވުންގެ އަދި  9ކުޅުންތެރިންނާއި  05ހަމަޖައްސާފައިވާ ފުރަތަމަ 
 30އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓެއް މެނޭޖަރ ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ކުޅެން ފެށުމުގެ 

މިނަޓް ކުރިން މެޗް ކޮމިޝަނަރާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޓީމް ލިސްޓާއި 
 ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ. އެކު ޓީމް އޮފިޝަލެއް މެޗްކޮމިޝަނަރުގެ މޭޒަށް

 
 9 ކުޅުމުގެ ޤަވާއިދު

 

 ހ.

 ށ.

 ނ.

 ރ.

 ބ.

 .ޅ

މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފީފާއިން ނެރެ، ޢާްއމުކޮށްފައިވާ 
 'ފުޓްސަލް ލޯޒް އޮފް ދަ ގޭމް' އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 މީަޓރު 40*25ދަނޑު ބޮޑުމިން ؛ 
 މީޓަރު  3*2ގޯލް ސައިޒް: 

 
 ހާފް )ސްޓޮޕް ވޮޗް ނުޖައްސާ( 2މިނެޓުގެ  20ވަގުތު: 

 
 މިނެޓް  05އިންޓަވަލް ވަގުތު: 

 
 ބޯޅަ: ފުޓްސަލް ބޯޅަ

 
 
 

 ހ. 10 މުބާރާތުގެ ރެފްރީން

 

އުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން މުބާރާތުގެ ރެފްރީން ހަމަޖައްސާނީ ހަ
 ނެވެ.އިން

 އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހަމަޖައްސާ ތަނެއްގައެވެ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅޭނީ ހ. 11 މުބާރާތް ކުޅޭތަން
 



 ށ.

 

ކުޅުންތެރިން ހަމަޔަށް  4މެޗްކުޅެން ފަށާއިރު ޓީމެއްގައި މަދުވެގެން 
ކުޅުތެރިން ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،  04ތިބެންވާނެއެވެ. މެޗްފަށާ ގަޑިއަްށ 

ޕޮއިންޓާއި  03ހާޟިރު ނުވާޓީމް އެމެޗަކުން ބަިލވީއެވެ. ހާޟިރުވި ޓީމަށް 
 ގޯލް ދެވޭނެއެވެ. 02ފައިދާ 

 
 ހ. 12 މުބާރާތް ކުޅޭގޮތް

 .ށ

މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އެނގޭނީ ބައިވެރިވާ ޓީމްތަުކގެ އަދަދަށް 
 އަދި ހަމަޖެހޭގޮތެއް ުހރިހާ ޓީމަކާއި ހިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ. ބަލާފައެވެ.

ފޯމްތަކުގެ  އި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާމުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމުގައި، މުާބރާތުގަ
 ތަރުތީބަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 
 ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތާއި އެއްވަރު

 ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސާނެގޮތް

 ހ. 13

 

 

 

 

 

 

 

 ށ.

 

 .ނ

އިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅޭ މެޗްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ޕޮލީގް އުޞުލުން 
 ތިރީގައިވާ އުޞޫލުންނެވެ.

ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ( ޕޮިއންޓެވެ. އެއްވަރު 03މޮޅުވާ ޓީމަށް ލިބޭނީ ) .1
( ސުން 0( އެއް ޕޮއިންޓެވެ. ދެރަވެއްޖެނަމަ )01ޓީމަކަށް )
 ޕޮއިންޓެވެ.

ޓީމް ނުަވތަ އެއައްވުރެ ގިނަ ޓީމް އެއްވަރު  02ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  .2
ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ގޯލް ތަފާތުްނނެވެ. 

 )ގޯލްތަފާުތން މޮޅުވާ ޓީމް(

 އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެއްކަމަށް ގޯލްތަފާތުން ބަލައިގެންވެސް .3
 ބަލާނީ އެންމެގިނަ ގޯލް ޖަާހފައިާވ ޓީމެވެ.

މަތިގައިވާ ގޮތަށްވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެއް ހޮވާނީ  .4
 ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ.

 
ނޮކްއައުޓް މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެޭރނީ ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު 

ވަރުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ވަގުތު ނުދީ ޕެނަލްޓީ ހަމަވާއިރު ދެޓީމް އެއް
 ޖަހައިގެންނެވެ.

 
ލްޓީ ޖަހައިގެން ަނތީޖާނެރެންެޖހޭ މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމުމުން ޕެނަ

، އައުޓް މެޗްތައް އެއްވަރުވެގެން ނިމުމުން ޕެނަލްީޓޖަހާއިރު މެޗްތަކާއި ނޮކް

އެދުވަހެއްގެ ީޓމްގައި  ޕެނަލްޓީއިން ނަތީޖާ ނުނެރެވިއްޖެނަމަ 3 ފުރަތަމަ
 ކުޅުންތެރިންނަށް ޕެަނލްޓީ ޖެހޭނެއެވެ. 12ހިމެނޭ 

 
މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް، ސެީމ އަދި ފައިނަލް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ހ. 14 ފައިނަލް މެޗްސެމީފައިނަލް އަދި 

ސްޓޮޕް ވޮޗް ޖައްސައިގެންނެވެ. ސެމީ ފައިނަލް މެޗްގައި ކުޅުމުގެ ވަގުތު 



ނީ އިތުރުވަުގުތ ނުކުޅެ ހަމަވާއިރު ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، ނަތީޖާ ނެރޭ  
 އިގެ މަތީބާއްވާ ެޖހުންތައް ޖަހައިގެންނެވެ.ފާހަގަ ޕެނަލްޓީ

 
 ހ. 15 ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަ
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އެއް މެޗަށް ރީނދޫ ކާޑު ދައްކައިފިނަމަ  2މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް 
ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކުޅުންތެރިއަކު އެކުރި ކުށެއްގެ މައްސަލަ 

ބެލުމަށްފަހު ކުށުގެ ބާވަތުން ެދްނއެކުޅުންތެރިއަކު މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް 
ކެއްގައި، ނުވަތަ މުޅިމުބާރާތުގައި ހުރިމެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މެޗެއް ނުވަތަ މެޗްތަ

އަށް ގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީނުކުޅެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ންތެރިއަކަށް ރަތްާކޑެއް ދައްކައިފިނަމަ ކުރިއަށްއޮތް ދެމެޗަށް މުބާރާތުގެ ކުޅު

ސަލަ ގެ މައް އެކުޅުންތެރިއަކު އެކުރި ކުށުސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި
ކުށުގެ ބާވަތުން ެދްނއެކުޅުންތެރިއަކު މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް  ބެލުމަށްފަހު

ހުރިމެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މެޗެއް ނުވަތަ މެޗްތަކެއްގައި، ނުވަތަ މުޅިމުބާރާތުގައި 
ނުކުޅެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ރީނދޫ ކާޑް ދައްކާފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަށް،  1ޓޭޖްގައި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސް
ދެވަނަބުރަށް ޓީމް ހޮވިއްޖެނަމަ ެއކާޑް މާފްވީއެވެ. ނަމަވެސް ގުރޫޕް ސްޓޭޖް 

ނިމޭއިރު ކާޑް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ 
ކުޅުންތެރިންނަށް ދެވަަނބުރުގަ ކުޅެވޭނީ ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ މެޗްތައް 

 ހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 

މުބާރާތް ހިނގަމުންދާ ވަުގތު ނުަވތަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ޓީމެއްގެ 
ސަޕޯޓަރެއް، އޮފިޝަލެއް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއެއް، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ 

ހަމަނުެޖހުމެއް ހިނގައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު  މަ، ނުވަތަޚިލާފުވެއްޖެނަ
ޓީމް އޮފިޝަުލންނަށާއި ، ން ކުޅުންތެރިޔާމިނަށް ބަލައި، ޑިސިޕްލިނަރި ކޮމިޓީ
މިގޮތުން ޓީމަށް ނުވަތަ ކުޅުްނތެރިޔާ އަށް  .އަދި ޓީމަށް އަދަބެއް ދެވިދާނެއެވެ 

 ދެވޭނެ އަދަބުތަކަކީ:
 އެޓީމަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ުއނިކުރުން. .1

މެޗަކަށް ނުވަތަ މެޗުތަކަކަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ކުޅުންތެރިޔާ،  .2
 ނުވަތަ ޓީމް ސަސްޕެންޑްކުރުން.އޮފިޝަލް 

 އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރުން. .3
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މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުވާއިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 
 ތިރީގައިވާ އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 2މެޗް ނިމުނު އިރު ކުށްކުރިޓީމް މޮޅުވެފައިވާނަމަ، އިދިކޮޅު ޓީމް  .1
 ޕޮއިންޓް ދިނުން. 3ތުން މޮޅުވި ކަމަށް ިނންމާ ގޯލްގެ ތަފާ

 2ޓީމް އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، އދިކޮޅުޓީމް  2މެޗް ނިމުނުއިރު  .2
 ޕޮއިންޓް ދިނުން. 3ގޯލްގެ ތަފާތުން މޮޅުވީކަމަށް ނިްނމާ 

ގޯލްގެ ތަފާތަށްވުރެ ދައް ނަތީޖާއަކުން  2މެޗް ނިމުނުއިރު  .3
ގޯލްގެ ތަފާތުން  2 މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި ޓީމް މޮޅުވެފައިވާނަމަ

ޕޮއިންޓް ދިނުން، އަދި މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި  3މޮޅުވީކަމަށް ނިންމާ 
ގޯލް ގެ ތަފާތަށް ވުރެ  2ޓީމް މެޗް ނިމުނުއިރު މޮޅުވެފައިވަނީ 

ރަނގަޅު ނަތީޖާ އަކުންނަމަ މޮޅުވެފައިވާ ނަތީޖާއަކީ މެޗްގެ 
 ނަތީޖާއެވެ.

 

މެއްގެ ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ މަކުން، ޓީބާރާތުގެ ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޓީމު
ސަޕޯޓަރުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފުވެގެން މެޗެއް 

ހުއްޓާލަންޖެހި އެމެޗެއް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއްޖެ ހާލަތެއް 
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެކަން ކުރި ޓީމެއް ކުރިއަށްހުރި 

 ރުސަތުނުދީ، މުބާރާތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.މެޗްތައް ކުޅުމުގެ ފު
 

މުބާރާތުގެ މެޗް އޮފިޝަލެއްގެ ގަޔަށް ކުޅެއްޖެހުން، އޮފިޝަލަކަށް ހަމަލާ 
ދިނުން، ހަމަލާޭދން އުޅުން، އަިދ ހަމަލާދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ 

ހިތްވަރުދިނުން، މިަފދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތަކާއިމެދު މިމާއްާދގެ )ށ( 
ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިމުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ 

 ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

 .ހ 16 ޓީމް ބެންޗް
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ންތެރިންނަށް ބެންޗްގައި ގުތު ޓީމްގަިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުޅުމެޗް ހިނގަމުންދާ ވަ
އަދި ބެންޗުގައި ިތބޭ ކުޅުންތެރިން ތިެބންވާނީ އިީށނދެގެންނެވެ.  ތިބެވޭނެއެވެ.

ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިންވެސް އެއްވަގުތެއްގައި 
 ކޮޅަށް ހުރެވެނީ އެއް އޮފިޝަލަކަށެވެ.

 
 
 

ކުލަޔާ ތަފާތުކުލައަކުން  ލު ކުޅުންތެިރން ތިބެންާވނި ޖާޒީޓީމްގައި ހިމެނޭ ބަދަ
 ސް ލައިގެންނެވެ.ބިޕް
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ޓީމް އޮފިޝަލުންގެ ޖާޒީ ހުންަނންވާނީ ޓީމް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ޖާޒީ އާ 
ތަފާތުކުލައަކުންނެވެ. އަދި ހުރިާހ އޮފިޝަލުންވެސް ތިބެންާވނީ ޫބޓަށް 

 އަރައިގެންނެވެ.
 

ގައި ނުހިމެނޭ އެއްެވސް މީހަކު ބެންޗްގައި ނުވަތަ ެބންޗް ޓީމް ލިސްޓް
ކައިރީގައި އިނުމާއި ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ މީހަކު 

އެމީހަކު ސުލްހާގައި ވާހަކަ އިންނަމަ ބެންޗްގައި އިންނަމަ ނުވަތަ ކަިއރީގައި 
ޓްގެ ދައްކައި ބެންޗުން ދުރަށްދިއުމަށް އެންގުމަކީ ޓީމް މެނޭޖެމެން

 ޒިންމާއެކެވެ.
 

 .ހ 17 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

 

މުބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކަމަކާއިމެުދ މައްސަލައެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެޗް.ޑީ.ސީ 
ގާ ކޮމެޓީގެ އޮފިޝަލަކާއި އަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއެއް އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ ހިން

( އަށް community@hdc.com.mvރުން އެދެމެވެ. އަދި )ހަވާލުކު
ންމެ ލަސްވެގެން ވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މައްސަލަ ދިމާވިމެޗް ނިމޭތާ އެމެއިލް 

 ގައި މައްސަލަހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މިނެޓްގެ ތެރޭ 30
 

 .ހ 18 އިސްތިހާރު
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ލުން ލުމަށް އާއި އޮފިޝަ  ހަމަޖެިހފައިވާ ޖާޒީމުބާރާތުގައި ޓީމް ލުމަށް
ކުރިމަތީގައި އަދި ޓީމް ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާޒީގެ ފުރަގަހުގައާއި 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ސޯޓްގެ ފަހަތުގައި އިސްތިހާރު ޖެހުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.
 

ގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިން  2018އެޗް.ޑީ.ސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް 
ކަންތައްތައް ކުިރއެރުވުމަށާއި  ރާތްކުޅެނިކޮށް، ނަގާފައިވާ  ފޮޓޯ އިޖްތިމާޢީމުބާ

ވޭ އެހެން ުމބާރާތްަތއް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ މީގެފަހުންބޭއް
 .ޑީ.ސި އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މަށް ބެނުންކުރުމުެގ ޙައްޤު އެޗްއިސްތިހާރުކުރު

 
މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުގައި ނުވަތަ ދަނޑު ހިމެނޭ 

ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ޓީމަކަށް  އިސްތިހާރު ސަރަހައްދުގައި
 ނެއެވެ.ނުދެވޭ

 .ހ 19 މެޗްނުކުޅުން ނުވަތަ މެޗް ދޫކޮށްލުން

 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެޓީމެއް މެޗް މެޗް ނުކުޅެފިނަމަ ނުވަތަ ގަސްދުގަ 
 އަށް އޮންނާނެއެވެ.ގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީމުބާރާތުން ވަކިކުރުމު

 

    



 ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 މަޤާމްތައް

 .ހ 20

 

 ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވަނީ އިސްވެދިޔަ މަޤާމުތަކެވެ.މުބާރާތުގައި 
 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް .1

 މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމް .2

 ފެއަރޕްލޭ ޓީމް .3

 މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ .4

 މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސްކުޅުންތެރިން  .5

 އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންެތރިޔާ  .6

 މެޗް ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޭން އޮފް ދަ .7

 ފެއަރޕްލޭ ޕްލޭޔަރ .8

 އަހަރުން ދަށް( 25މޮސްޓް ޕްރޮމިސިން ޕްލޭޔަރ )  .9

 އެންމެ މޮޅު ކޯޗް  .10

 

 
 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޅުންތެރިންނާއި 18

 ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމް ހާސިލް

 ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން

 .ހ 21
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 ސްކޫލެއްގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ކުއްޖެއްނަމަ، އެކުއްޖަކު ތަޢުލީމް
ޙާޞިލް ކުރަމުންދާ ސްކޫލުންނާއި ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާގެ ފަރާތުްނ މުބާރާތް 

 ކުޅުމާއި މެދު އިއުތިރާޒެއް ނެއްކަމުގެ ލިއުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު  18ސްކޫލެއްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރަމުންނުދާ، 
 ބަލަދުވެރިޔާގެ އިއުތިރާޒެއް މުބާރާތުގައި ބާއިވެރިވާނަމަ، އެުކއްޖެއްގެ ޝަރުޢީ

އަހަރު  16ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި އުމުރުން 
 ނުފުރޭކުދިންނަށް މިުމބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭެނއެވެ.

 
 22 މެޗުކުޅޭ ތާރީޚަށް ބަދަލު އައުން:
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ތާވަލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މެޗެއް ކުޅެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙަށް މޫސުމް 
ތަންނުދިނުުމން، ނުވަތަ އެެހން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ބަދަލެއް ގެންނަްށ 

އިން އެންގުމުން އެބަދަލާިއ އެއްގޮތަށް  ހިންގާ ކޮމެޓީޖެހިއްޖެނަމަ، އެބަދަލެއް 
 މެޗް ނުވަތަ މެޗުތައް ކުޅެނީއެވެ.

 

 

 ން އެއްވެސް މަްޤބޫްލ ސަބަބަކާއިމޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލަކުން ުނވަތަ އެހެ
ހުރެ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ަހމަނުވަނީސް މެޗް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރިއަށް 

އިން ހަމަޖައްސާ ހިންގާ ކޮމެޓީނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާަލން ޖެހިއްޖެނަމަ 
ކުޅޭނީ މެޗްގެ ފުރަތަމަ  އެމެޗް ކުޅޭއިރުން ދުވަހެއްގައި އެމެޗް ކުޅޭނީއެވެ. އެގޮތު

ހާފްގެ ވަކި ހިސާބަކުްނ ހުއްޓާިލ ކަމުގައިވާނަމަ މެޗް އަލުްނ ަފށައިގެންނެވެ. 
އަދި މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާ ނުވަތަ މެޗްގެ ފަހުހާފްގެ ވަކި ހިސާބަކުން 

 .މެޗްގެ ފަހުހާފު ފަށައިގެންނެވެ ހުއްޓާލި ކަމުގައިވާނަމަ ކުޅޭނީ



  

 މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް 

 ދިމާވުން

މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ  ހ. 23
 ހިންގާ ކޮމެޓީއިން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.


