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 ތަޢާރަފް: .1

 އެވެ. ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް" ޑަބްލިުއޑީސީ މިމުބާރާތުގެ ނަމަކީ "ހ. 
ށ. މިމުބާރާތުގެ ނަން މެއިންްސޕޮންސަރގެ ނަމަށް ނިސްބަތްކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިސްބަތްުކރާނަމަ މެއިން ސްޕޮންސަރގެ 

 ނަން ހިމަނަންާވނީ މުބާރާތުގެ ަނމުގެ ކުރިއަށެވެ. 
 ނ. މުބާރާތުގެ ނަމުގެ ފަހަަތށް، މުބާރާތް ބާއްވާ އަހަރު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކޮނޑޭ ވިމަންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް އޮންނާނެއެވެ.  ރ. ޑަބްލިއުޑީސީ
ބ. މުބާރާތް ބާއްވާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން، ޖުލައި ގައެވެ. އަދި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚް ޑަބްލިއުޑީސީއިން 

 އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 މަޤުސަދު: .2
ކުރިއަރުވައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނަންިހނގާ  ފުޓްސަލްގައި އަންހެން ކަނބަލުންގެ  މިމުބާރާތުގެ މަޤުސަދަކީ ކޮނޑޭ 

 ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގއ.ކޮނޑޭ އިން އުފެއްދުމެވެ.
 

 ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު: .3
 ޤަވާޢިދަށެވެ.  ފުޓްސަލް ެއންމެ ފަހުގެހ. މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭީނ ބައިނަލް އަޤުވާމީ 

މިނެޓްގެ ބްރޭކެއް  2ޭދެތރޭގައި  ހާފް 5އަދި ކޮންެމ  މިނެޓްގެ ދެ ހާފެވެ. 52 ނަންސްޓޮޕް މެޗްތައް ކުޅޭނީ ށ. މިމުބާރާތުެގ 
ޓުމަްށ ނޑު ފުމޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ދެވަނަހާފް ފެށްނިންމުމަށް ރެފްރީ ކަށިގަ ހާފްދެވޭނެއެވެ. މި ފަސް މިނެޓް ގުނޭނީ 
 ކަށިގަނޑު ފުމޭ ވަގުތާއި ހަމައަެށވެ. 

ބާރާތުގެ މެޗެއް ކުޅެމުންދަނިކޮށް ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލައިޓް ސިސްޓަމްގެ ނ. މިމު
ކަރަންޓް ގޮސް އެމައްސަލަ އެއް ޙައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމެޗްގެ ނަތިޖާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ދެ ޓީމެއްގެ މެދުގައި އިތުރު 

 މެޗެއް ކުޅުމަށް ފަހުގައެވެ.
 

 ބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:މު .4
ގުރޫޕަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު  65ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ބައިވެރިވާ ޓީމްތައް  60ހ. މިމުބާރާތުގައި 
ޓީމް ސެމީ ފައިނަލް ކުޅޭ  65ބުރު ކުޅުމަށްފަހު، ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ  60ލީގު އުސޫލުން 

 ގޮތަށެވެ. 
)ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޓީމްަތއް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލުމަށްފަހު ސެީމ  4ށ. ޤަވާޢިދުގެ 

ގައި ކުޅޭނީއެވެ. ގެ ދެވަނަ ޓީމާއި ކުޅެ މޮޅުވާޓީމެއް ފައިނަލު Bގެ އެއްވަނަ ޓީމާއި، ގްރޫޕް  Aފައިނަލްގައި ކުޅޭނީ ގްރޫޕް 
 ގެ އެއްވަނަ ޓީމާއި ކުޅެ މޮޅުވާޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނީއެވެ. Bގެ ދެވަނަ ޓީމާއި، ގްރޫޕް  Aއަދި ގްރޫޕް 

ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ލީގު އުސޫލުން ކޮންމެޓީމެއް ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ،  64ޓީމް ނުވަތަ  62ނ. މިމުބާރާތުގައި 
 ޓީމެއް ސެމީގައި ކުޅޭ ގޮތަށެވެ.  60ބުރު  ކުޅުމަށްފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ  60ވާދަކުރާ ގޮތަށް ކޮންމެ ޓީމަކާއި 
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)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޓީމް ބަިއވެރިވެއްޖެނަމަ، ތިން ޓީމް ސެމީފައިނަލްގައި ކުޅޭނީ ގްރޫޕުގެ  4ރ. ޤަވާޢިދުގެ 
ވަނަ އާއި ކުޅެ،  60ޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ގޮސް، ބަލިވާޓީމް ގްރޫޕް ވަނަ ބައްދަލު ކުރާ މެ 65ވަނަ އާއި  60

 މޮޅުވާޓީމެއް ފައިނަލަށް ދާ ގޮތަެށވެ.
ބ. މިމުބާރާތުގައި، ތިންޓީމް ުނވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން ޓީމް ަބއިވެރިވެއްޖެނަމަ، މުބާރާތް ބޭއްވުމާއިމެދު، ޑަބްލިއުޑީސީ އަށް 

 ނިންމަްނ ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ އެކަމަށް ގޮތެއް
 

 ބައިވެރިވެވޭ ޓީމްތައް: .5
 ހ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ކޮނޑޭ އަށް ނިސްބަތްވާ ޓީުމތަކަށެވެ. 

 އޮފިޝަލުންނެވެ.  60ކުޅުންތެރިންނާއި،  07ށ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީްމލިސްޓްގައި ޖެހޭނީ ގިނަވެގެން 
 އޮފިޝަލުންނެވެ.  65ކުޅުންތެރިންނާއި،  06ޖެހޭނީ  ނ. މުބާރާތުގެ ޓީމްލިސްޓްގައި ަމދުވެގެން

ނަތެރިްނ ޅުކު 0ރު ންބޭށުގެ އިތުރުން ރަކޮނޑޭ އަށް ނިސްބަްތވާ ކުޅުންތެރިންރ. މުބާރާތުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި 
 ވެ. އެނެހިމެނިދާ

ރަށްވެހިންނާިއ، ކޮނޑޭ ގެ ބ. މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފަިއވާ ކޮނޑޭ އަށް ނިްސބަތްވާ ކުުޅންތެރިންކަމުގައި ަބލާނީ، ކޮނޑޭގެ 
ރަށްވެހިންނާއި އިނދެގެން އުޭޅ އެހެން ރަށްރަށުެގ ރަށްވެހީްނނާއި، ކޮނޑޭގައި ރަށްވެހިެވފަިއވާ މަންމަ އަކަށް ނުވަތަ 

 ބައްޕައަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއަކަެށވެ.
މުބާރާުތގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ  ޅ. އެއްކުޅުންތެރިއެއްގެ ނަން ދެޓީމް ލިސްޓެއްގައި ހިމަނާފައިވާނަމަ އެކަން ނިންމާނީ

 ލަފާގެމަތިން ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީންނެވެ.
ރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން 266066ކ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުެގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ޓީަމކުންވެސް 

 ވާނެއެވެ. 
 
 އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން: 

ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައިވެސް ރެފުރީންނާއި، މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދިމާކޮށް ހަޑިހުތުރުބަސް ހ. ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި 
ބޭނުންކުރާ ކުޅުންތެރިންނާއި، ޮއފިޝަލުނާއިމެދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ބެލުއްމަށްފަހު ފިޔަވަޅު 

ކުރިޔަށް އޮތް ، މިނަށް ބަލައި، ޖުރުމާނާކުރުމާއިކުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑުއެޅޭނެއެވެ. )މިގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަ
 މެޗަށް ނުވަތަ މެޗްތަކަކަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި، މުބާރާތުން ވަކިކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ(
ނެެއވެ. އެއްެެވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ށ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ީޓމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮިފޝަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާ

ކުޅުންތެރިޔާ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކުޅުންތެރިޔަކަށް ނުަވތަ އޮފިޝަލަކަށް މުބާާރތުގައި ބަިއވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި 
ޅުންތެރިޔެއް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިގެން ކުޅުންތެރިޔަކު ބާކީކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކުޅުންތެރިޔާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކު

 ނުޖެހޭނެއެވެ.
 ނ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި މެނޭޖަރ ކޯޗް މެޑިކަލްއޮފިސަރ ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ރ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެޗަށް މެނޭޖަރ ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ މެނޭޖަރއަށް 
ފަހު ރ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވުމަށްޗަށް ޓީމްގެ އޮފިޝަލުންގެ ެތރެއިން މީހަކު މެނޭޖަޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ އެދުވަހުގެ މެ

 އެކަން މެޗް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ރެފްރީޒް މޭޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 

 ކުޅުންތެރިޔާ ވަކިކޮށް ދެނެގަތުން: .6
ދެނެގަތުމައްޓަކައި އެފަރާތްތަުކގެ އައިޑީކާޑް ބޭނުންވެއްޖެ މިމުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހ. 

 ހިނދެއްގައި ރެފްރީޒް މޭޒަށް ނުވަތަ މެޗްގެ ރެފްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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 ޓީމުލިސްޓް ހުށަހެޅުން: .7
 ހ. މުބާރާތް އިޢުލާންކުރާއިރު ދީފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީމްލިސްޓް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށްފަުހ ޓީމްލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.ށ. ޓީމް ލިސްޓް 
 ނ. ސަރުކާރު ބަންދެއްގައި ހުންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

 ށަހެޅުމުންނެވެ.އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް( މުބާރާުތގައި ކުޅެވޭނީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ސިޓީ އަކާއެކު ހު 01ރ. ސްކޫލު ކުދިންނަށް )
 ބ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީްމތަކުގެ ޓީމްލިސްޓް ހުށަހަޅާއިރު އެ ކުޅުންތެރިޔެއާގެ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
 ދަނޑަށް ހާޟިރުވުން: .8

 ހާޟިރުވާންވާނެއެވެ.މިނެޓް ކުރިން ދަނޑަށް  06ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މެޗް ފެށުމުގެ  65ހ. ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކުޅޭ 
މިނެޓް ކުރިން"  2ށ. އެދުވަހެއްގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީމްތައް، މެޗްކުޅުމަށްަޓކައި "މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 

 އެވެ.ސްޓްރޮމް ކުރިމަތީ ެއތުރިގެން ތިެބން ވާނެކުޅުންތެރީން ރޮ 0ތައްޔާރުވެތިބި މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހެުދންއަޅައި ކުޅެން 
 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނޭ ގޮތާއި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވުން: .9
ޕޮއިންޓެވެ.  6ލިބޭނީ ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ބަލިވާޓީމަކަށް  0މޮޅުވާޓީމަކަށް ލިބޭނީ މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ ހ. މިމުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި، 

 . ޕޮއިންޓެވެ 0މް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ލިބޭނީ ދެޓީމެޗެއްގައި 
ޓީމެއް ކަނޑައަެަޅާނީ، ފައިދާ ގޯލް ށ. ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެޓީމް ނުވަތަ އެއައްވުރެ ގިނަ ޓީމް އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ މޮޅުވާ 

އަިދ ސްކޯރ ކޮށްފައިވާ ގޯލް  އަށެވެ. ފައިދާ ގޯލްއިން އެއްވަުރވެއްޖެނަމަ ބަލާީނ ޓީމް އިން ްސކޯރ ކޮށްފައިވާ ގޯލްއަށެވެ. 
ބަލާނީ، ބައިކޮޅަށް މަދުން ވަދެފައިވާ ގޯލަށެވެ. އަދި މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެން ބަލާނީ ދެޓީމް އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ 

 ކުޅެފައިވާ މެޗްތަކުން މޮޅުވެފައިވާ ޓީމް އަށެވެ.
 

 މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗް ނުކުޅުން: .11
ހ. މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ގުރުއަތުލާ ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު ނުވަަތ މުބާރާތް ކުޅޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލް ނެރުމަށްފަހު މުބާރާތުން 

 ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( އިން ޖުރުމާނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 5666066ވަކިވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް 
 ކިވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެއެެވ.ށ. މުބާރާތް ކުޅެން ފެށުމަށްަފހު އެއްވެސް ޓީމަކަށް މުބާރާތުން ވަ

ނ. ކުޅިބަލާ މީހަކު ނުވަތަ މީހުްނގެ ފަރާތުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމަާކއި ގުޅިގެން މެޗް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި މެޗް 
އިންތިޒާމް ކުރާ  ހުއްޓާލައިފިނަމަ ، އެމެޗާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތް ނިންމާނީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން މުބާރާތް

 ކޮމެޓީއިންނެވެ.
ރ. މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ޓީމެްއ މެޗްކުޅޭ ދުވަހު ދަނޑަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ދަނޑަްށ ޙާޟިރުވެ މެޗްނުކުޅެފިނަމަ، 

ޔާ( ރ )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފ5266066ިނުވަތަ މެޗްތެރޭގައި މެޗް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދަނޑުން ފައިބައިފިނަމަ އެޓީމެއް 
 އިން ޖުރުމާނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިނދިކޮޅު ޓީމް މޮޅުވީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.

ޕޮއިންޓާއި  0ބ. ކުޅެން ހަެަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް ނުކުޅެފިނަމަ ބެލޭނީ އެޓީމެއް ެއމެޗުން ދެރަވީ ކަމުގައެވެ. އަދި އިނދިކޮޅު ޓީމަށް 
ގުތު ހަމަނުވަނީސް ޓީމެއްގެ ސަބަބުން މެޗް ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ެއ އަދި މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަ ގޯލް ލިބޭނެއެވެ. 5ފައިދާ 

މެޗް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ސަބަބު މެދުވެރިކުރި ޓީމް އެމެޗުން ދެރަވީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ. އަދި އެމެޗްގެ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާނީ 
 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. 0މޮޅުވީކަމަށް ބަލާ ގޯލް އިން  6ގޯލް  5ސީދާ 

އްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ މެޗް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން މެޗްގެ ބާކީ އޮތްބައި ނުކުޅެ ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މެޗް ޅ. އެ
ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެވަގުތައް މެޗް ހުއްޓާލިކަން ެދޓީމްގެ މެނޭޖަރަށާިއ، ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަަކށް މެޗް އޮފިޝަލް ނުވަތަ ރެފްރީ 



 
 ޤަވާޢިދު ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޑަބްލިއުޑީސީ 

4 
 

ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން މެޗް ހުއްޓާލައިފިނަމ މެޗާއި ބެހޭގޮތުން މެޗް އޮފިޝަލުން ޢަމަލުކުރަްނ  އަންގަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ
 ޤަސްތުކުރާގޮތެއް މެޗް އޮފިޝަލް އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ދެ ޓީމްގެ މެނޭޖަރުން އޮޅުންފިލުވަން ެޖހޭނެއެވެ. 

ޓީމަށް އެންގުމުން އެމެޗުގައި  65ޗް އޮފިޝަލުން އެ މެޗްގައި ކުޅޭ ކ. މިގޮތަށް މެޗް ހުއްޓާލުމައްފަހު އެމެޗް އަލުން ކުޅުމަށް މެ
 ބާކީ އޮތްބައި ނުކުޅެފިނަމަ ނުކުުޅނު ޓީމަކާއިމެދު މިމާއްދާގެ ބ އަދި ޅ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

އ. މެޗް ދޫކޮށްލުމަކީ މުބާރާތުގަިއ ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމުތަކަށް ކުިރޔަށް ދިޔުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް އެއްޓީމެއް ނުވަތަ 
އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމުތަކެއް ބައިެވރިވެގެން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވި ޑިސިޕްލިނަރީކޮމެޓީއިން 

 ތަޙުގީގުކޮށް، ސާބިތުވެއްެޖނަމަ، އެޓީމް ނުވަތަ ޓީުމތަކެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އެކަން 
 

 ވޯމްއަޕް ކުރުން: .11
ިމނެޓް ހަމަާވ  2މިނެޓް ކުރިން ފެށިގެން މެްޗ ފެށުމަށް  06ގައި ފަރިތަކުރެވޭނީ މެޗް ފެށުމުެގ ހ. މެޗްގެ ކުރިން ދަނޑު

ވެރިވެވޭނީ އެދުވަހު ކުޅޭ ދެޓީމްގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަންޏެވެ. ވަގުތަށެވެ. މިވަގުތު ފަރިތަކުރުަމށް ބައި
ގެ ވަކިތަނެއްގައި ފަރިތަކުރުންަތއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މެޗް އޮފިޝަލް އަންގައިފިނަަމ، ދަނޑުގެ ޙާލަތަށް ބަލާ ދަނޑުއަދި 

 ޙައްދެއްގައެވެ.ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންަދންޖެހޭނީ އެ އެންގި ސަރަ
ގައި ވޯމްއަޕް ދަނޑުށ. ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ކޮޓުގެ ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާނަެަމަ، މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގަޑީގެ ބަދަލުގައި 

 ކުރާ ގަޑި ކަނޑައަޅައި މެޗް އޮފިޝަލު އެންގުމުން އެގޮތަށް ޢަމަުލކުރާނީއެވެ.
ބޭނުންވާަނމަ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ވޯމްއަޕް  ނ. މެޗް ހިނގަމުންދާވަގުތުގަިއ ވޯމްއަޕް ކުރުމަށް

 ކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ޖާރޒީ  .12
ނަމްބަރ  0އިން ދަށުގެ ކޮންމެ ނަމްބަރެއްވެސް ޖެހިދާނެއެވެ. އެކަމަކު  99ގައި ހ. މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީ 

 ޖާޒީ ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޯލްކީޕަރަށެވެ.
ޓީްމަތކުގެ ޖާރޒީގެ ފުރަގަހުގައި މެދަށްވާގޮތަށާއި އަދި ޖާޒީ ކުރިމަތީެގ މޭމައްޗަށް ވާގޮތަށް މެދަްށ  މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ށ. މި

ނަމްބަރު ހަރުކުރެވިފައި ހުްނނަްނވާނެއެވެ. އަދި ޖާޒީ ސޯޓް ނުަވތަ ޓްރެކްޝޫޓުގެ ކަާނތްފަރާތު ތިރީގައި ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް 
 ފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ. ނަމްބަރު ހަރުކުރެވި

 އެނގޭގޮަތށް ބޭންޑް އަާލފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ނ. މި މުބާރާތުގެ ޓީމްތަކުގެ ކެޕްޓަނުން
 ރ. ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރު ވާންނވާނީ އެކުޅުންތެރިޔާ ޓީމަށްކުޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަމްބަރަށެވެ. 

ރިންގެ ޖާރޒީ، ސޯޓް ސްޓާކީން ހުންނަންވާީނ އެއްކުލައިގައި އެއްގޮތަކަށް ކުޅުންތެ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ. ގޯލްކީޕަރ ބ
 އެއްވައްތަރަކަށެވެ.

ސެޓް ޖާރޒީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދެސެޓް ރަޖިސްޓްރީ  0. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ޅ
އިސްޓާކީން،  ދެސެޓް ވާންވާނީ ތަފާތު ދެކުލައިގެ ޖާޒީއަށެވެ. މިގޮތުން ޖާރޒީ ސެޓްގައި ހިމެނޭނީ ޖާޒީ، ސޯޓް، ކުރާނަެަމަ

 ކީޕަރ ޖާރޒީ، ކީޕަރ ސޯޓް އަދި ކީޕަރ ސްޓާކީނެވެ. 
 ކ. ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ކުޅެން އަރަންވާނީ ކަށިމަތި އަޅައިގެންނެވެ. 

ތިބެންާވނީ އެއް ކުލައެއްގައެވެ. އަދި އޮފިޝަލުންވެސް އެއްކުަލއެއްގައި ތިބުން އެދެވިެގން  . ބެންޗުގައި ިތބޭ ކުޅުންތެރިން އ
 ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެންޗުގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަުލން ތިބެންާވނީ ބޫޓު ނުަވތަ ޓެިނސްފައިވާނުގައެވެ.

 ގެ ކުލައާއި އެއްކުލައަކަށް ވާންޖެހޭެނއެވެ. . ޖާރޒީ ސޯޓުގެ ދަށުންލާ ޓައިޓް ފަދަ އެއްޗެހީގެ ކުލަ ސޯޓްވ
. ޖާރޒީގެ ދަށުންލާ ޓިޝާޓްުނވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ފެްނނަގޮތަށް ހުންނަނަމަ އެއެއްޗެއްގެ ކުލަ ާޖރޒީގެ ކުލައާއި އެއްކުލައަކަށް މ

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 



 
 ޤަވާޢިދު ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޑަބްލިއުޑީސީ 
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 އިޝްތިހާރު: .13
އިޝްތިހާރު ޖާރޒީގައި ޖެހިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އިޝްތިހާރު ވާންވާނީ، ހ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުން ސްޕޮންސަރ 

 އިސްލާމް ދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުނޫން އެއްޗަކަށެވެ.
ށ. ސްޕޮންސަރ އިސްތިހާރުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ފޮޓޯއެއް ލޯގޯއެއް 

 ން ނުވާނެއެވެ.ބޭނުންކޮށްގެ 
ށ. މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ަކަށވަރުކުރުމަށް ޖާރޒީގައި ބޭނުންކުރާ އިޝްތިހާރު މުބާރާތުެގ 

 އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ، ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

 ކުޅޭ ބޯޅަ: .14
 ކޮލެޓީއެއްގެ ބޯޅައިންނެވެ.  ގޮތުގައި ޙާރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ ހ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ، ރެފްރީންގެ

 
 ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުން: .15

މިގޮތުން ލަކަށެވެ. އެއްވަގުތެއްގައި އެންމެ އޮފިޝަ ހ. މެޗް ހިނގަމުންދާވަގުތު ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ކޮޅަށް ހުރެވޭނީ
ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުގެ ހެދުން ހުންނަންވާނީ ދެޓީމްގައި ބޭުންނކުރާ ޖާރޒީއާއި ތަފާތުކުލަޔަކުންެނވެ. ޓީމްގެ އޮފިޝަލުން 
ފިޔަވައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީމަށް 

މައްޓަކައި ޓީމްގެ އޮިފޝަލުން ފިޔަވާ ކަމާއި ނުބެހޭ ިއތުރު މީހުން ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާގެ ތެރެއަށް ވަނުމަްށ ޓީމުްނ އެހީތެރިވު
 ހުއްދަ ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 
 މެޗް ދޫކުރުން: .16

ނަތީޖާ އެއް ނެރުމަށް ޓީމަކުން ހ. މެޗެއް ދޫކޮށްލުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ 
ނުވަތަ ޓީމުތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ގަސްތުގައި ޢަމަލެއް ހިންގުމެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މެޗް ދޫކުރުމަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި 

 ޚިލާފް ކަމެކެވެ.
ސަަލ ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައިެގ ށ. މެޗް ދޫކޮއްލިކަން މުބާރާތުެގ ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމައްެަލަ ބެލޭނެއެވެ. މައް

ބާވަތުން މެޗް ދޫކޮއްިލ ޓީމް، ުނވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ޓީުމަތކުން އެ ޓީމަށް ނުވަތަ ޓީމުތަކަްށ ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއި 
 ސެޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތައް: .17

އޮިފޝަުލންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތައް މުބާރާތުެގ  ހ. މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ކުޅުންތެރިންނާއި،
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއިން ބެލޭެނއެވެ. އަދި މައްސަލަ ބެލުމައްފަހު ކުށުގެ ބާވަތުން އެއޮިފޝަަލކު ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔަކު 

ގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ކުރިޔަށްހުރި މެޗްގައި، މެޗްތަކުގައި ނުވަތަ މުޅިމުބާރާތުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ށ. އޮފިޝަލެއް ނުވަތަ ކުޅުެްނތެރިޔެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއޮފިޝަލެއްގެ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ މައްސަލަ މެޗް 
އޮފިޝަލުން ރިޕޯރޓްކޮސްފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ނަޭސޙަތްދިނުން، ޖުރުމާނާކުރުްނ، މުާބރާތުގެ މެޗަކުން ނުވަތަ 

 ތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މުޅި މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭގޮ
 
 

 

 މަނާބޭސް ބޭނުންކުރުން: .18
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ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުމަށް މަނާ ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބޭހެއް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ހ. ކުޅިވަރު 
 ކުޅެފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިފަދަ ބޭހެއް ބޭުނންކޯށްގެން މެޗް 

 
 މެޗްކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތައް ބަދަލު ގެނައުން:  .19

ހ. މުބާރާތް ފެށުމަށް ފަހު އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މެޗް ކުޅެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތައް ބަދަލެއްނުގެނެވޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 
 ގަޑިއިރުކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. 62ެޖނަމަ އެކަން މެޗް ފެށުމުގެ ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއް

 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން:  .21

 60އް އޮތްނަމަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރ ސޮއިކޮށް މެޗް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން ހ. މެޗެއް ނިމުމަށްފަހު އެވެސް ކަމަކާއިމެދު މައްސަލައެ
 ގަޑިއިރުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއެވެ. 60ނެއެވެ. ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާ

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. ކުޅުމުގެ ޙަޤީގަތުގެ  54ށ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ 
މަށްވާތީވެ، އެބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިޔާ ކަނާކޮށް ރެފްރީން ކަނޑައަޅާ ނިޔާމައްޗަށް ބި

 އިޢުތިރާޟްގައި ހިމަނައިގެން ނުާވނެއެވެ. 
 

 ރެފްރީންނާއި، އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީން ސްކޯރަސް :  .21
 ހ. މިމުބާރާތުގައި ރެފްރީކަންކުރާނީ، ކޮނޑޭގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ރެފްރީކަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. މިމުބާރާތުގެ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީން އަދި ސްކޯރަސް ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ އެކަމަށް ޑަބްލިއުޑީސީއިން ކަނޑައަޅާ 
 ފަރާތްތަކެވެ. 

 
 މެޗް ކޮމިޝަނަރ  .22

 ހ. މެޗް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މެޗަކަށްވެސް މެޗް ކަމިޝަނަރަކު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. 
 

 ތައްޓާއި އިނާމް:  .23
 ހ. ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ރަނަރަޕް ޓީމަށް އަދި މަޤާމްތަކަށް ހޮވޭ ުކޅުންތެރިންނަށް ޓްރޮފީއާއި ހަނާދނީ ލިޔުން ދެވޭނެއެވެ. 

ށ. ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް، މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މިލްކުވާތަށި، ހަނދާނީ ލިޔުން، މެޑެލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް 
 ދެވޭނެއެވެ.

ޝީލްޑް، ހަނދާނީ ިލޔުން، މެޑެލް އަދި ފައިސާގެ މިލްކުވާ ރަޕް ޓީމަށް، މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ ނ. ރަނަ
 އިނާމް ދެވޭނެއެވެ.

 ރ. މުބާރާތުގެ މަޤާމްތަކަށް އިާނމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރަށުގެ އެކިފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. 
އި ރަނަރަޕް ޓީމް އަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމް މުބާރާތް އިޢުލާންކުރާއިރު ކަނޑައަޅާ އިޢުލާން ބ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާ

 ކުރެވޭނެއެވެ. 
 

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ މަޤާމްތައް:  .24
 ހ. ޗެމްޕިއަން ޓީމް 
 ށ. ރަނަރަޕް ޓީމް

 ނ. ފެއަރޕްލޭ ޓީމް
 ކުޅުންތެރިން 62ރ. އެންމެމޮޅު 
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 ކުޅުްނތެރިޔާބ. އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި 
 ޅ. ކޮންމެ މެޗެއްގެ ކްއީން އޮފް ދަ މެޗް
 ކ. ފައިނަލް މެޗްގެ ކުއީން އޮފް ދަ މެޗް

 . މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއ
 . މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ ވ
 . މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާމ
 . މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗް ފ
 

 ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު:އިނާމް  .25
ހ. މެޗްއިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުނު ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ިއނާމް ދިނުމައްޓަކައި ބޭއްޭވ 
ރަސްމިއްޔާތައް މެޗް ނިމުމަށްފަހު ރޮސްޓްރޮމް ކުރިމަތީގައި އެތުރެންވާނެއެވެ. ޓީމެއް ޙާޟިރުވީކަމުގައި ބަލާނީ މަދުވެގެން 

 އޮފިޝަލުން ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.  60ޅުންތެރިންނާއި ކު 60
ށ. މުބާރާތުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ަރސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ޓީމަކުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.  ޓީމެއް ޙާޟިރުވީކަމުގައި 

 އޮފިޝަލުން ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.  60ކުޅުންތެރިންނާއި  60ބަލާނީ މަދުވެގެން 
ގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައި ބޫޓު ނުވަަތ ޔާތަށް ޙާޟިރުވާއިރު ތިބެންޖެހޭނީ، ޖާރޒީ( ގައިވާ ރަސްމިއްނ. މިމާއްދާގެ )ށ

 ޓެނިސްފައިވާނަށް އަރައިގެންނެވެ. 
 

 މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން: .26
މެމްބަރުންގެ  2ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން ނަގާ ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަހ. މިމުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ، 

 ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ.  މައްޗަށް އެކުލެވޭ
ޑަބްލިއުޑީސީއިން ކަނޑައަޅާ އެކޮމެޓީގެ ދެމެމްބަރުންނާއި، އިންތިޒާމް ކޮމެޓީ ހިމެނިގެންވަނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ށ. 

  ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޑަބްލިއުޑިސީއިން ކަނޑައަޅާ ތިން މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 
  ވެ. އެކަމަށް ޑަބްލިއުޑީސީއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކެނ. މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި، ްސކޯރާއިންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނީ 

 މެޗްކަމިޝަނަރެވެ. ރެފްރީންނާއި،  65ނ. މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ ހިމެނިގެންވަީނ، މުބާރާތުގެ 
 

 ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު ދެމެހެއްޓުން: .27
ާވ ހ. މިމުބާރާތުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުބާރާތް ިއންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބައިވެރި

 ހުރިހާ ޓީމަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 ރޮސްޓްރޮމްގައި އިނދެ ކުޅިބެލުމުގެ އުސޫލު: .28
ރޮސްޓްރޮމްގައި އިނދެ ކުޅިބެލޭނީ މުބާރާތް އިްނތިޒާމްކުރާ ކޮމެޓީއިން ދަޢުވަތު ދީގެްނ  ހ. މިމުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށްދާވަގުތު

 ވަޑައިގަންނަވާ މެހުމާނުންަނށް އެކަންޏެވެ.  
 

 ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި މުބާރާތާއި ބެހޭ އިންތިޒާމް ބެލެހެއްޓުން: .29
 ކޮނޑޭ ޑަބްލިއުޑީީސ އިންނެވެ. ބަލަހައްޓާނީ ހ. މިމުބާރާތަށް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް 
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 ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން: .31
 އެކަމަށް ކޮނޑޭ ޑަބްލިއުޑީސީން އިން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ. ހ. މިމުބާރާތުގެ ސަލާމަތީ ކަންަކން ބަލަހައްާޓނީ 

ށ. ދަޢުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބޭުނން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ހަމަޖައްސާނީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް 
 ނެވެ.ކޮނޑޭ ޑަބްލިއުޑީސީއިން މެދުވެރިކޮށް 

 
 ޚަބަރުފެތުރުން: .31

ޑަބްލިއުޑީސީއިްނ ން މަސައްަކތް ކުރާނީ ހ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުެގ ކަވަރޭޖް ހެދުމަށްޓަކައި ޚަބަރު ަފތުރާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެ
 ބަރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރެެކވެ.މެމް 2އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީގެ 

 
 ނޫސްވެރިން، ޓީމް ފޮޓޯގްރާފަރުން:  .32

ކަވަރޭޖު ހ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ނެގުމާއި، ވީޑިއޯ ކުރަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މެޗް 
އްގޮތަށް ނޫސްވެރިންނަށާިއ، ހެދުމަށް ޓެކްނިކަލް އޭރިއާ ތެެރއަށް ވަނުމަށް ބޭުނންވާ ހުއްދަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެ

 ވީޑިއޯ ޖާރަނލިސްޓުންނަށް ދެވޭނެއެވެ.، އިރާފަރުންނަށާފޮޓޯ
ން ބޭުނންވާނަމަ، އެކަން އެންގުމުްނ ހުއްަދ ށ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ީޓމަކުން، ފޮޯޓނެގުމަށް ފޮޓޯގްރާަފރުން ކަނޑައަޅަ

 ދެވޭނެއެވެ. 
މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގެ ކަަވރޭޖް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ެތރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާންވާނީ، ނ. 

 ބޫޓު ނުވަތަ ެޓނިސްފައިވާނުގައެެވ.
 

  މުބާރާތް އިޢުލާންކުރުން:  .33
 އިޢުލާން ކުރާނީ ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިންނެވެ.ހ. މިމުބާރާތް 

ށ. މިމުބާރާތަށް ކުރެވޭ އިޢުލާުނގައި، މުބާރާތް ފެށުމަށް ކަނޑަައޅާ ތާރީޚާއި، އެއަހަރެއްގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނަރަޕް 
 ވެ. ޓީމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ އިނާމް އެނގެން އޮންނަންވާނެ

 
 އިތުރު މައްސަލަ:  .34

ހ. މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިެމނޭ ކަެމއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިްނމާނީ، އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ކޮމެޓީއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ 
 ޑަބްލިއުޑީސީއިން ނެވެ. 

ށ. މުބާރާތުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކުލަބާއި އޮފިަޝލުން އަދި ކުޅުންތެރިންވެސް ެއމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭީނ 
 މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ. 

 
  ން:ޤަވާޢިދުތަކަށް އެއްބަސްވެ، އިޢުތިރާމްކުރުމާއި، ޢަމަލުކުރު  .35

އިން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެްނ ޑަބްލިއުޑީސީމުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހ. 
 އެޓީމަކަށް، ނުވަތަ ޓީމުގެ އޮިފޝަލަކަށް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކަްށވެސް، ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް އެމައްސަލައެއް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

ބައިވެރިވާ ޓީމްަތކާއި، ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިަޝލުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުން އެފަރާތްތަކުން، ިމޤަވާޢިދަްށ ށ. މުބާރާތުގައި 
 ޢަމަލުކުމުމަށް އެއްބަސް ވެވުނީއެވެ.

ށް ނ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ީޓމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮިފޝަލުންނަށް ޤަވާޢިދު އޮޅުންިފލިވައިދީ، އަދި ޤަވާޢިދަ 
 ޢަމަލުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެްނގުމަކީ، ޓީމުގެ އިސްވެރިންނާއި މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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  ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމާއި، ބަދަލުގެނައުން: .36
 މިމުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ޑަބްލިުއޑީސީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަންވާނެއެެވ. ހ. 

ށ. މިޤަވާޢިދަށް އެއްވެސް ބަދަެލއް ގެނައުމަށް ބޭނުންާވނަމަ، އެަބދަލެއް ޑަބްލިއުޑީސީގެ ޖަލްސާ އަކަށް ހުށަހަޅާ ފާސްވެއްޖެނަމަ 
 އެބަދަލެއް ޤަވާޢިދަށް ގެނެޭވނެއެެވ. 
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