
 މުބާރާތް  .1

 ްތާާރުބމ. ެވެށައެޖްއާރިހެވިދ ިޅުމ ީނާިވއަފިވެާލވުޅުހ ްތާރާުބމިމ .ެވެކެތާރާުބމ ގެްނަޭޝރަޕޯކ ްްޓނެްމޮޕލެވިޑ ްނިސުއަހ ީކަތާރާުބމިމ

 ެގުހަވުދ ަނަވ 9 ްްޓސަގޮއ ްނިއ 28 ިައލުޖ 2018 ީނާދ ްށައިރުކ ްތާރާުބމ .ެވެއަގުޓޯކ ީލޮވ ޯޑްުޓއައ ެގ ީސ.ީޑ.ްޗެއ ީނާްދނުަމގިނހ

.ެވެށަަލޔިނ

 މުބާރާތުގެ ޑިވިޜަންތައް  .2

 .ެވެށަަނޜިވިޑ ްނެްހނައ ިދައ ްނެިހރިފ ީނޭެވޅުކ ްއަތްޗެމ ެގުތާރާުބމ

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް މެޗްތައް ކުޅެން  .3

ެ ގުތޮގ ުނުޭވރ ުހަްފށަމުވޭރ ްައތްޗެމ ެގުތާރާުބމ ެ.ވެށަޮތގްއެއ ިއާކަލަާވތ ާވިއާފޅައަޑނަކ ްނިއ ީސ.ީޑ.ްޗެއ ީނޭެވޅުކ ްއަތްޗެމ ެގުތާރާުބމ

 ްނިެބލ ްނިއްިޓއަސްެބވ  ެީގސ.ީޑ.ްޗެއ ިއާންިނއ  ްީސފޮއ ެީގސ.ީޑ.ްޗެއ ިދައ .ެވެއެނޭވުޮނފ ްށަކަްތތާރަފ ިވިރެވިއަބ ިއަގުތާރާުބމ ްލަވާތ

.ެވެއެނާްނނުހ

 ކުޅުމުގެ ގަވާއިދު  .4

 " ްްސލޫރ ްލޯީބޮލވ ްލަިޝފޮއ " ާިވއަފެރެނ ްށަމުރުކުލަމަޢ ްނިއ ީބ ީ.ވ ި.އައ . ްެފއ ިއަގްއެރިއެއ ީނޭެވރުކުލަމަޢ ިއަގުތާރާުބމިމ

 .ެވެށަދިއާވަގިމ

މް ޓީ  .5
 ިއަގޭރެތެ ގްުނލަޝިފޮއ ެ.ވެްނނުަލޝިފޮއ 06ި އާންިނރެތުްނޅުކ 14ް ނެގެވަިނގި އާންިނރެތްުނޅުކ 8ް ނެގެވުދަމީ ނޭެނމިހި އަގްއެމީޓ .ހ 

 .ެވެއެނޭެވދީނި އަގުޗްނެބެ ގުމީޓް ށަރަޖޭނެމ .ެވެއްލަޝިފޮއި ދައް ްޓނެްޓސިސެއް ލަކިޑެމ ް،ޗޯކް ްޓނެްޓސިސެއ 2 ،ްޗޯކ ،ރަޖޭނެމީ ނޭެނމިހ

 ްލޯބީލޮވް ނިއެރެތެ ގުކަތްާތރާފަ ންޮނއް ެޓކިފްެޓސެ ގޯކ ގްިނޗޯކެ ގ 1ް ލަވެލީ ބ.ީވ .ިއައ .ްފެއީ ނޭެވދ ިއި އަގުތޮގެ ގްއެޗޯކް ޑެހެ ގުމީޓ

.ެވެށަކަާތރަފ ާވިއަފްޮށކީ ރްޓްސިޖަރ ިައގްނަޭޝއިސޯސެއ

 .ެވެރަޖޭނެމ ެގްމީޓ ީނާރުކ ްލީސްމަތ ްމީޓ ިއަގްއެތުގަވ ާހިރުހްެނހެއ ިއަވަޔިފ ުުތގަވ ާދްނުމެޅުކ ްޗެމ .ށ

 ެގްނިރެތްުނޅުކ 14  ީނޭެވރުކ ީްރްޓސިޖަރ ުހަވުދ ާރުކރީްްޓސިޖަރ ްްޓސިލްމީޓ ްސެވ ްށަކަމީޓ ެމްނޮކ ާރުކަދާވ ިއަގުތާރާުބމނ. 

  ެ.ވެކެޑޮކްސ

ކުޅުންތެރިންގެ ޔުނީފޯމް: .6

 .ެވެށައ 20 ްނ 1 ީނެެހޖ ިއަގުތޮގ ެގުރަްބނަނ ެގީޒރާޖ  ެ.ވެއީޒރާޖ ާރުކަދްއުހ ުދިއާވަޤ ަޅޯބލީޮވ ީނާވްނަރުކްނުނޭބ ްނިރެްތނުޅުކ .ހ

 20 ިއަގުހަގަރުފ ިދައ ުރަޓީމިްޓނެސ 15 ިައގީތމަިރުކ ިއަގުނިމުޑޮބ ެގުރަްބނަނ .ެވެށަޮތގަްނނެފ ްށޮކުޅާފ ީނާވްނަްނނުހ ުރަްބނަނ ެގީޒރަޖ

.ެވެއެނާވްނަްނނުހު ރަީޓމިްޓނެސ

ގެ ޤަވާޢިދު  2018ޔޫތުސިޓީ ވޮލީބޯްލ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 



. ޖާރޒީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީގުރަުތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގެންނަންވާނެއެވެްކުރާ ޖަރޒީ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން  މުބާރާތް ބޭނުނ. ށ

ޓީޝާޓާއި ސޯޓް / ޓްރެކްސޫޓެވެ. ޖަރޒީ ފާސް ކުރަން ގެންނައިރު ގެންނާނީ ކެޕްޓަންގެ ޖަރޒީ އާއި ލިބަރޯ ކުޅުންތެރިއާގެ ޖާރޒީ އެވެ.

ޖެހޭނީ އައިޑީ ކާޑް ގައި އޮންނަ ނަންތަކުގެ ތެރެއިންނަމެކެވެ. މިނޫން ނަމެއް ޖަހާފައިވާ ނ. ޖަރޒީގައި ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ޖަހާނަމަ، 

 ޖާރޒީއެއްގައި މެޗެއް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމާއި، ޓިސްޓްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން: .7

ށް ޚާއްސަ އެކަމަ މިސޮކްޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީއިޢުލާން ކުރާނެވެ.  އެޗް.ޑީ.ސީ އިންހުށަހެޅުމުގެ ެއންމެ ފަހު ތާރީޚް  ޓީމްލިސްޓު. ހ
ތަެކތި ) މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑް  ޖެހޭޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖޭހޭ ތާރީހަށް ީޓމްލިސްޓާއެކު ހުށަހަޅަން  ކުރެވިފައިވާ ފޯމްގައެވެ.

ން، ގެ ކޮޕީ އަދި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ފޮޓޯ ( ހަމަޔަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ޓީމް ތަކަށް ުމބާރާުތގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ޖަލްސާގެ ކުރި
ުކރަންވެއްޖެނަމަ، މިބަަދލު ގެނަުއމުގެ  އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ޓީމްިލސްޓެއްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެއް ނުވަތަ އޮފިޝަލެއް ބަދަލު

ރ. )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޓީްމ ިލސްޓު 750/-ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބަދަަލކަށް  
ތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑް ގެ ހުށަހަޅަން ޖޭހޭ ތާރީހަށް ޓީމްލިސްޓާއެކު ހުށަހަޅަން ހެޖޭ ތަކެތި ) ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ މުއްދަ

އެވެ. ކޮޕީ އަދި ފޮޓޯ ( ހަމަޔަށް ހުށަނާޅާ ޓީމްތަކަށް ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޓީމް ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ
 ކުޅުންތެރިން  14ގައި ކޮޑްޓީްމގެ ސްއަދި ގުރުއަތުލުމުގެ ޖަލްސާއަށްަފހު ޓީމް ލިސްޓަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް ނުގެވޭނެއެވެ. )އެއީ 

 (ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސްމެއެވެ.

ސްޓް ހުށަހަޅާއިރު މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި. ޑީ. ކާޑްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އައި. ޑީ. ކާޑް ނެތް ކުޅުންތެރިން މް ލިށ. ޓީ
ލައިސަންސްގެ ކޮޕީއެވެ. ޓީމް ލިސްޓާއިއެކު ކުޅުންތެރިންނާއި  ާޕސްޕޯޓް ކޮޕީ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގމުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުށަހަޅާނީ 

 އޮފިޝަލުންގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ގައި  އެޗް.ޑީ.ސީ ލިސްޓުގައި ކެޕްޓަންއާއި ލިބަރޯ ކުޅުންތެރިޔާ ފާހަގަ ކުރެއްވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޓީމްގެ ޖާރޒީގެ ކުލަ  . ޓީމްނ
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ނޭނަމަ އެކުއްޖާ މުބާރާުތގަިއ އަހަރު ނުފުރޭ ކުްއޖަކު ހިމެ 18ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އޮފިަޝލެއްގެ ގޮތުގައި  ޓީމް. ރ
ކޮށް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމާއިމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް އެކުއްޖާގެ ބެލެނެވެރިއާ ސޮއި 

 ލިޔުމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެ

ގައި ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން ަބންދެއްަގއިވާ އެއްވެސް މީހަކު ޓީމްލިސްޓުގައި . ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ޝަރުއީ ހުކުމެއްގެ ބަންދުބ
 މިއާ ޚިލާފަށް ަޢމަލުކޮށްގެން އެކަން ސާބިތުވެއްެޖނަމަ އެޓީމެއް މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. . ނުހިމެނޭނެއެވެ

ނުކުޅުވޭނެއެވެ.ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް މިމުބާރާތުގައި . ޅ

 ލިބަރޯ ކުޅުންތެރިޔާ 09

 ސްކޮޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރުހިމެނުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ޓީމް  ސްކޮޑްގައިހ. ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ދެ ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިން ޓީމު 

ކުޅުންތެރިޔާ/ކުޅުންތެރިންނަކީ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ސްކޮޑްލިބެރޯ އެކުޅުންތެރިން ގޮތުގައި ޓީމް 

ކަށް މުޅި މުބާރާތުގެވެސް އެޓީމެއްގެ ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާ/ކުޅުންތެރިންނެވެ. ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާ /ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ޓީމަ

 ް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުމެއް ނުކެރެވޭނެއެވެ. އަދި ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާއަށ



 ށ. ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޖާރޒީ އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީގެ ކުލައާ ތަފާތުވާންވާނެއެވެ. އަދި މިޖާރޒީ އަކީ މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ

ައި ބެލެވޭނީ  ޓީޝާޓާއި ސޯޓް / ޖާރޒީ ކަމުގއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ޖާރޒީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  އެޗް.ޑީ.ސީކުރިން 

 ެ.ޓްރެކްސޫޓެވ

ކުޅުންތެރިޔާ އޮފިޝަލުންނާއި 10

ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންާނއި އޮފިޝަލުން އެމުބާރާތެއްެގ )އެއްޑިވިޝަނެއްގެ( އެހެން ޓީމެްއެގ  ިލސްޓްގައި ޓީމެއްގެ ޓީމް މުބާރާތުގެ. ހ
 ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވަތަ އޮފިޝަަލކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ.

ކުޅުންތެރިެއއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެޭނނެއެެވ. އަދ. ޓީމްލިސްޓުގައި ށ
 އެއްވެސް އޮފިޝަލަކަށް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ޓ. އޮފިޝަލުން ބެންޗުގައި ތިެބންވާނީ އެކަށީގެންވާ ކުޅިވަރު ހެދުމެއްގައެވެ. މިގޮތުން ތިބެންވާނީ އެއްވައްތަރުގެ ޓީޝާޓާއި، ޓްރެކްޝޫނ
ލުނޝަ ނުވަތަ ސޯޓްގައެވެ. އޮފިަޝލުންގެ ޓީޝާޓްގެ ުކލަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެިރންގެ ޖާރޒީގެ ކުލައާއި ތަަފތުވާްނވާނެއެވެ. ބެންޗުގައި ތިބޭ ޮއފި

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހުސްފައިގައި ތިބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މިާމއްދާއާއި ޚިލާފުވާ އޮފިޝަލުންަނށް ބެންޗުގައި ިތބުމުގެ ހުއްަދއެްއ 
 ނުދެވޭނެއެވެ. 

ރޭ، ކުޅުމުގ. އޮފިޝަލުން ކޮންެމ ވަގުތެްއގައިވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ނަޫމނާއަކަށް ވާންޖެޭހނެއެވެ. އަދި މެޗްކުޅޭ ސަރަޚައްދުގެތެރ
 ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައި ޓީމުން ކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުެގ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ޓީމުގެ ޯކޗެވެ. 

ބ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ކުޅުމުން ބޭރުގައި ރެފްރީންނާއި، ލައިސްމަނުންނާއި، ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއި ދިމާކޮށް، ނޭދެވޭ

ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިޝަލުންނާ މެދު މިމުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ.  

މެޗުގައި  ކުޅޭކުޅުންތެރިންނާއި ބަދަލު ކުލުންތެރިން. 11

އަދ ބަޔަކު، މެޗް ފެށެން ބައިގަޑިއިރަށް ވުމަށްފަހު ޮއފިޝަލުން ފިޔަވައި، އެހެން  މިމުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިެމނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި

ކުޅޭ ސަރަހައްދަށް ވަނުމާއި ބެންޗުގައި ތިބުަމކީ މަނާކަމެކެވެ. މެޗު ނިމުމަށްފަހު 

ކުޅޭތަނަށް ހާޒިރުވުން. 12

 ކުރިން ކުޅެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.  މިނަޓް 45ޑީގެ ހ. ކުޅޭ ދެޓީމް އެމެޗެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަ
ކުޅުންތެރިން ތިެބންވާނެއެވެ. މެޗް  06ށ. އެދުވަހެއްގައި ނުވަތަ އެރެެއއްގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗް ކުޅެން ފަށާއިރު، ޓީމެއްގައި 

 ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  14 މިގަވާޢިދުގެ ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލު ކުެރވޭނީ 06ފަށަންވާ ގަޑިއަށް 
އެދިއްޖެނަމަ ފައިނަލް މެޗް އޮންނަ ދުވަހު އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ފައިނަލް މެޗް ކުޅޭ ދެޓީމް ފިޔަާވ  އެޗް.ޑީ.ސީ އިންނ. 

 ރައިގެން ޙާޟިރުވާްނވާނެއެވެ. އެހެން ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ކޯޗާއި ކެޕްޓަން އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައި ޓެނިހަށް އަ
 ތެރޭގައި  ޓީމްތައް ކުޅޭސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދާންވާނެއެވެ. މިނެޓް 15ވެގެން ރ. މެޗު ނިމިގެން ލަސް

ޅ. 1 ޖަނަވަރީ 2017 އިން ފެށިގެން 30 ޖޫން 2018ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީބޯލްޓީމަށް ކުޅެފަތިބި 

ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޓީމެއްގެވެސް ޖެހޭނީ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.



ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތާއި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސާނެ ގޮތް  13

 އެއްތަށެވެ.ހ. މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކަށް ޕޮއިްނޓް ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ތާވަލާިއ 
ޕޮއިންޓް 3 އިން މޮޅު ވެއްޖެނަމަ 3-1؛  3-0މެޗް  

ޕޮއިންޓް 2އިން މޮޅު ވެއްޖެނަމަ  3-2މެޗް 
ޕޮއިންޓް 1އިން ބަލިވެއްޖެނަމަ  3-2މެޗް 
ޕޮއިންޓް 0އިން ބަލިވެއްެޖނަމަ 1-3؛  0-3މެޗް

(  25-0؛  25-0؛  25-0ޕޮއިންޓް ) 0 މެޗަށް ހާޒިރު ނުވުން ނުވަތަ މެޗް ނުކުޅެ ދޫކޮއްލުން 
 ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމްތަކެއް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުްނ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، 02ށ. 
 . ފުރަތަމަ ބަލާނީ މޮޅުވި މެޗުގެ އަދަދަށެވެ.ނ
ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ މެޗެއްގެ ފައިދާ ސެޓަށެވެ.. މޮޅުވި މެޗުގެ އަދަދުވެސް އެއްވަރު ވެފައިވާނަމަ، ދެން ބަލާނީ ެއޓީމެއް ނުވަތަ ޓީމްތަކެއް ރ
 . ފައިދާ ސެޓުންވެސް އެއްވަުރ ވެފައިވާނަމަ، ެދން ަބލާނީ އެީޓމެއް ނުވަތަ ޓީްމތަކެއް ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ މެޗެއްގެ ސެޓުތަކުގެ ަފއިދާ ބ

 ސްކޯއަށެވެ.

ޓީމް  ނުވަތަ ޓީމްަތށް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނުމެޗުގެ ނަތީޖާައށެވެ.  02. ފައިދާ ސްކޯގެ ގޮތުން ވެސް އެއްވަރު ވެފައިވާނަމަ، ދެން ެބޭލނީ ޅ

މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗް ނުކުޅުން އަދި ޑިސްކޮލިފައިވުން  14

އިން ސީާދ  25 - 0އެމެޗަކުން ދެރަވީކަމުގައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް  . ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް ނުކުޅުނުނަމަ، ބެލޭނީ އެޓީމެއްހ
ޕޮއިންޓް އިދިކޮޅު ޓީމަށް ލިބޭނެއެވެ. މެޗްނުކުޅުނު ޓީމަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.  03ސެޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މޮޅުވީމާ ލިބޭ  03

އި ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމެޗެއް ކުޅެގެން އެޓީމަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުތައް . މުބާރާތުގައި ކުޅެފައިވާ މެޗަކުން ޓީމެއް ޑިސްކޮލިފަށ
ސެޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މޮޅުވީމާ ިލޭބ  03ން ސީދާ  0-25އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް މެޗް ލިބޭނެއެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމަށް 

 ކުރެވުނު ޓީމަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.  ޕޮއިންޓް އިދިކޮޅު ޓީމަށް ލިބޭނެއެވެ. މެޗުން ޑިސްކޮލިފައި  03

 . މުބާރާތް ފެށުަމށްފަހު މެޗް ކުޅޭ ގަޑިއަކަށް ޓީމް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޙާޟިރުވެ، ެއމެޗެއް ނުކުޅެފިނަމަ، ނުވަތަ އެެމޗެއް ނ
 ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅޭެނއެވެ.ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކޯޓުން ފައިބައިިފނަމަ އެޓީމަކާއި މެދު މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

 މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހިންގާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް  15
މަ ހ. މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ އޮފިޝަލުން ނޭދެވޭ އަމަެލއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އަމަލެއް ހިންގައިފިނަ

ންޑް ރާތަށް ސަސްޕެމުބާމެޗުތަކަށް ނުވަތަ އެކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ަޢމަލު ހިންގި ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ކުރިއަށް އޮތް 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 މެޗް ދޫކުރުން  16
އެއްޓީމް ނުަވތަ އެައށްވުރެ  ،ހ. މެޗެއް ދޫކޮށްލުމަކީ ުމބާރާތުަގއި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަަކށް ކުިރޔަށް ދިޔުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް

ގިނަޓީމް ބައިވެރިވެގެން ގަސްދުަގއި ނެރުމެވެ. 



ރީ ކޮމިޓީއަށް ެފނިއްޖެ ހިނެދއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލޭނެއެވެ. މައްސަލަ ބެލުމަށްަފހު ކަޑައެޅިގެްނ ށ. މެޗެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް ޑިސިޕްލިނަ
  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އެޓީމެއް / ޓީމުތަކާއި މެދުޖެނަމަ، ސާބިތުވެއްމެޗެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް 

 މެޗް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލުއައުން  17 
ދަލެއް މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެޗެއް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެބަ

މެްޗތައް  އިން އެންގުމުން އެބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް އެމެޗެއް ކުޅޭނީއެވެ. މިގޮތުން ބަދަލުެގނެވޭނީ ުގރުއަތު ލެވިފައިވާ ތާވަލުގައިއެޗް.ޑީ.ސީ 
ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް މެޗްތަކުގެ އިސްފަސް ތަރުތީބަށް ބަދަލެއް ާންނނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންެނވެ. 

 ރެފްރީންނާއި ލައިންސްމަނުން  18 
މިކަމަށް ކަނޑައަޅާ  އެކަންކުރުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮންނަ އަދި އެޗް.ޑީ.ސީ އިންހ. މުބާރާތުގެ ރެފްރީކަމާއި ލަިއންސްމަންކަން ކުރާނީ 

ބައެކެވެ. 

މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  19 
ޗް ހ. މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އެޓީމެއްގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެވަގުތު ރެފްރީއަށް އެޕީލް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މެ

ތު ޓީމްގެ ގޭމް ކެޕްޓަން ފުރަތަމަ ރެފްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މެޗް ނިމުމުން ސްކޯޝީޓްގައި މައްސަލަ ލިޔަން ބޭނުންކަން އެވަގު 
ގަޑިއިރަށްވުރެ ލަސްނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި،  24ނިމުމާއެކީ އެޓީމެއްގެ ކެޕްޓަން އެމައްސަލައެއް ސްކޯޝީޓްގައި ނޯޓްކުރުމާއެކު، 

ވެ. ިމގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ޮފުނވާ ސިޓީގައި ސޮއިކުރާނީ ޓީމުގެ ކޯޗް ހުށަހަޅަން ވާނެއެ އެޗް.ޑީ.ސީ އަށްއެމައްސަލައެއް ލިޔުމަކުން 
ނުވަތަ މެނޭޖަރެވެ. މެޗްގައި ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، މިނޫން ގޮެތއްގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 24މިމުބާރާތުގެ ކޮމެޓީއަށް  މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ،ށ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައި ދިމާވާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން 
  އަށް މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.  community@hdc.com.mvގަޑިއިރުތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިކޯޕަރޭޝަންގެ މެއިލް 

 އިޝްތިހާރު  20 
ޭބުންނ އިސްލާމްދީނާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފް ނުވާ އިސްތިހާރު ޖެހުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، މުބާރާތުގައި ޓީމަކުން 

ޝަނަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަން ޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ.  ކުރާ ކޮންމެ އިސްތިހާރަކީވެސް އެބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން މިކޯޕަރޭ

 އްސަލަ އިތުރު މަ  21 
އްސަލައެއް ހ. މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމަކާ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކާއި ނުވަތަ އޮފިޝަލަކާ ދޭތެރޭ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ބޭރުން ދިމާވާ މަ

ހުށަހަޅާނީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރު ުނވަތަ އެޓީމެއްގެ މަސްޢޫލު މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށްފައެވެ. 

 ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ވޮލީބޯްލ ށ. މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ
 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ. 

 މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީ 22

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިންނެވެ.މުބާރާތުގެ ހިންގާކޮމެޓީ އަދި ިޑސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އައްޔަންކުރާނީ ހައުސިން  -



 
 

 އް މުބާރާތުގައި ހޮވޭ ވަނަތަ  32 
 ހ. ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ 

 ޗެމްޕިއަންޓީމް -
 ޕް ޓީމްރަނަރަ -
ބެސްޓް މިޑުލް ބްލޮކަރ، ސެކަންޑް އެޓޭކަރ،  އައުޓްސައިޑް އެޓޭކަރ، ސެކަންޑް ބެސްޓް އައުޓްަސއިޑް )ބެސްޓް މްޑްރީމް ޓީ -

 ކޯޗު( މޯސްޓް ވެލިއުބަލްބެސްޓް މިޑުލް ބްލޮކަރ، ބެސްްޓ އޮޕޮސިޓް ޕްލޭޔަރ، ބެސްޓް ސެޓަރ، ބެސްޓް ލިބަރޯ ޕްލޭޔަރ، 
 މޯސްޓް ވެލިއުބަލް ޕްލޭޔަރ -
 މޯސްޓް ޕްރޮމިސިންގް ޕްލޭޔަރ -
               މުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗެއްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ -

           
******************************* 




