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 މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

 2022 ލް ފިއެސްޓާ ސަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓް 

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު 

 މުބާރާތުގެ ނަން  .1

 " މިއެވެ.2022ލް ފިއެސްޓާ ސައެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްމިމުބާރާތުގެ ނަމަކީ "  1.1

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިމުބާރާތް ސްޕޮންސަރކޮށްފިނަމަ މުބާރާތުގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް ސްޕޮންސަރގެ ނަން   1.2

 ލިބިގެންވެއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަށްގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 މުބާރާތް ހިންގުން  .2

)އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ(  ޔޫނިއަންޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ   1.3

 .ކޮމެޓީއަކުންނެވެ ޚާއްޞައިން ނަގާ 

 މުބާރާތުގެ މަޤްސަދު  .3

 ބަދަހި ކުރުމަށާއި، މެދުގައި އެކުވެރިކަން  ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ މިމުބާރާތަކީ  1.4

ދުގައި ޞަދުޅަހެޔޮބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤު ގޮުތން ޙީއްޞިްނތަކެއް އުފެއްދުމަށާއި، ންތެރިޅުފުޓްސަލް ކު ހުނަރުވެރި

 އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ މުބާރާތެކެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން

 ދު ޢި ކުޅުމުގެ ޤަވާ  .4

ހުރިހާ  މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ، ކަމުން. އެހެންމުބާރާތަކީ ފުޓްސަލް މުބާރާތެކެވެ މި  1.5

 ދަށެވެ.ޢިުފޓްސަލް ޤަވާ އެންމެ ފަހުގެ ފީފާގެ ކުރެވޭނީ ކަމެއްގައި މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލު
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 މުބާރާތުގެ ކޮމެޓީތައް  .5

 ނެވެ.މެމްބަރުން ކަނޑައަޅާ އިން  އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫމުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ިހމެނޭނީ   5.1

 3ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  5މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ  5.2

 2ކަނޑައަޅާ މެންބަރުންނާިއ، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން ކޮލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީ/ހައި ސްކޫލް ތަކުން 

.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމިޓީްނ، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސްބޭފުޅުންނެވެ. ކޮމެޓީ

 ޗެއަރގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރާ މެންބަރެކެވެ.

 ރެފްރީން  .6

ުމބާރާތުގެ ެރފްރީކަންކުރާ ފަރާތަކީ  މުބާރާތުގެ ރެފްރީކަންކުރާނީ މުާބރާތް ހިންގާ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަކުންނެވެ.  6.1

 .އެފް.އޭ.އެމް.ގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ރެފްރީންނަށް ވާންވާނެއެވެ

 ރެޖިސްޓަރ ވުމާއި ފީ: .7

 މުބާރާތުގެ ރެޖިސްްޓރޭޝަން ފޯމް ކޮންމެ ޓީމަކުންެވސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފޯމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން  7.1

 )އެއްހާސް -/1500 ފީގެ ގޮތުގައި، އެމް.އެން.ޔޫ އަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް މުބާރާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 7.2

 -/2000ޓީމުގެ ޖުމްލަ ފީ އަކީ  2ޑިވިޝަނުން ބައިވެރިވާނަމަ  2ނަމަވެސް  ( ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ.ފަސްސަތޭކަ

 )ދެހާސް( ރުފިޔާއެވެ.

 އެކު، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދައްކަންވާނެއެެވ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމާ 7.3

 ޓީމު  .8

 14ކުޅުންތެރިން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގިނަވެގެން  8ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް މަދުވެގެން  08.1

 ކުޅުންތެރިން ރެޖިސްޓްރީކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.މެނޭޖަރަކާއި މެޑިކަލް އޮފިސަރއެއް ، ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ކޯޗަކާއި 08.2

ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް އެޓީމެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ދިދައެއް މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހެނއެވެ. އަދި  08.3

 3ދުވަސް ކުރިން ދިދަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދިދައިގެ ދިގުމިނުގައި  3އެންމެ ލަސްވެގެން މުބާރާތް ފެުށމުގެ 

 ންނަންވާނެއެވެ.ފޫޓް ހު 2ފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި 
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 ހުށަހެޅުން  ލިސްޓު  ޓީމް  .9

ގައެވެ. އަދި ޓީމްލިސްްޓ ޓީމްލިސްޓު ހުށަހަޅަންާވނީ މުާބރާތް ހިންގާ ފަރާުތން އެކަމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު  9.1

ލޫމާތު ުފރިހަމަނުވާ ޢުމަ ލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.ޢުމަ ހުރިހާ އިރު ފޯމުގައިވާހުށަހަޅާ

 ފޯމުތައް ބަލައެއްނުގަނެޭވނެއެވެ.

 އެވެ.ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެ ޓީމްލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސުންގަޑި  9.2

އަށް ހުށަހަޅައި އެ މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީޓީމް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ދަިރވަރަކު ކުޅެން އަރުވައިފިނަމަ   9.3

 އެޓީމަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 

 ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން  .10

ހައި /އެފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ/ކޮލެޖްމުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންެގ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  މި  10.1

 ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތްތަކެވެ.ވަނަ އަހަރު  2022ގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ސްކޫލް

 ދަރިވަރުންނެވެ.ކިޔަވަމުންދާ  ގައ12ި އަދި 11އި ބެލެވޭނީ ހައި ސްކުލް ކުދިން ގޮތުގަ  10.2

ކޯޗު ފިޔަވައި އެހެން އޮފިަޝލުންގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ުކރަންވާނީ އެ ފެކަްލޓީ/ސެންޓަރ/ކޮލެޖް/ހައި   10.3

 ސްކޫލްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ދަރިވަރެކެވެ.

ސްކޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން  ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ/ކޮލެޖް/ހައި އި ހިމަނާފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެޓީމް ލިސްޓުގަ  10.4

ޓީމު ލިސްޓު ފޯމާިއއެކު ކޮންމެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަކިން، ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން، 

 ޓީމަކުންވެސް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިފިކަްނ ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ދަރިވަރަކު ޓީމް ލިސްޓުގައި ިހމަނަ ގައިހައި ސްކޫލް/ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ/ކޮލެޖް  10.5

އެ ކުޅުންތެރިޔަކު މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އިންތިޒާމް ، ނަމަމް ކޮިމޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެމުބާރާތުގެ އިންތިޒާ

އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ  . އަދި،  އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓީމާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އެއްވަނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ޓީމާއި ފުޓްސަލް ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެމިމުބާރާތުގެ ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ   10.6

 ވަނަ  2022 ނުވަތަ އަހަރު ވަނަ 2021 ސްކޮޑުގައި  ޓީމެއްގެ އެއްވެސް ޑިވިޝަްނގެ ދެވަނަ އަދި ޑިވިޝަން
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މި ކުޅުންތެރިންަނކީވެސް އެ  .ކުޅުންތެރިންނެވެ 2 ގިނަވެގެން ތެރެއިން ކުޅުންތެރިންގެ ހިމެނިފައިވާ އަހަރު

 ކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ގައިހައި ސްކޫލް/ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ/ކޮލެޖް

 ޒީ ރޖާ  .11

ޒީަނމްބަރު ރވަރަށް ޖާ ދުރަށް ފާހަގަވާ ަގއިސޯޓު އަދި ފަހަތުގައިމިމުބާރާތުގައި ޓީމުތަކުން ބޭުނންުކރާ ޖާޒީގެ  11.1

 ނަމްބަރު ޖެހިދާނެއެވެ. ނުން ެވއްޖެނަމަބޭއް މެޓީއެ ޒީގެ ކުރިމަތީގައިރޖާ. ޖެހިފައިހުންނަންާވނެއެވެ

 ން ކުރިމަތީގަެއވެ.ތުތްފަރާވާ، ނަންބަރު ޖަހަންާވނީ ސޯޓުގެ ސޯޓުގެ 11.2

ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ  20ސެންޓިމީޓަރެވެ. ނަމަވެސް  25ބޮޑުމިނަކީ ޖާޒީގެ ފުރަގަހުގައި ޖަހާ ނަމްބަރުގެ  11.3

ސޯޓުގައި ޖަހާ ނަްނބަރުގެ ިދގުމިނުގައި ކުޑަ ނުވާގޮތަށްވެސް ނަމްބަރު ޖެިހދާނެއެވެ. ޖާރޒީގެ ކުރިމަތީގައި ުނވަތަ 

 ސެންޓިމީޓަރެވެ. 10ސެންޓިީމޓަރު ނުވަތަ  9ހުންނަނަވާނީ 

ސެންޓިމީޓަރު  5ޖަހާނަމަ ޖަހަންވާނީ ޖާރޒީގެ ފަހަުތގައިވާ ނަމަބަރަށްވުރެ ޖާރޒީގައި ކުޅުންތެރިންގެ ނަން  11.4

މަތީގައެވެ. މިގޮތަށް ޖަާހ ނަމަީކ އެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފުރިހަމަ ނަން ނުވަަތ ފުރިހަމަ ނަުމންކުރެ ކޮންމެވެސް 

ން އައިޑީ ކާރޑުގައި އެއްނަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ނަން ޖަހާފައި ހުންނަން ޖެޭހނީ އިނގިރޭސި އަކުރު

އޮންނަ ގޮތަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ނަމުގެ އަކުރު ޖެހުމަށްފަހު ފަހަތު ނަން ޖެހިދާނެއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ފުރަތަމަ 

އިެގން ކުޅުމުގެ ނަން ޖެހުމަށްަފހު ފަހަުތ ނަމުެގ އަކުރު އަކުރުވެސް ޖެހިދާނެއެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް ނަންޖަހަ

 (Eg: ABDULLA.I.M or A.ABDULLAފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. )

 ސްޓާކީނަކާއިކަށިމަތީގެ އިތުރުން އިޓަކާއި، ޖާޒީ ފުރިހަމަކަމަށް ބެލެވޭނީ ަނމްބަރުޖެހި ޖާޒީއަކާއި، ސޯ 11.5

 ބޫޓެއްބޭުނންކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.

ޖަރޒީގެ ދަށުންލާ ބޮޑީ ފިޓް ހުންނަންޖެޭހނީ ކަޅު ނުވަތަ ޖާރޒީގެ އަތްކުރީގެ ބޮޑުބައި ހުންަނ  11.6

 ބޮޑީ ފިޓްާލނަމަ، ޓީމުގައި ބޯޑީފިޓްލާ ހުިރާހ ކުޅުންތެރިން ލާންވާނީ އެއްކުަލއަކުންނެވެ.އަކުންނެވެ. އަދި ކުލަ

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޒީ އެޅުމުގައި އަމަލުނުކުރާ ކުޅުންތެރިންނާމެދު ރމިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް ޖާ 11.7

 އެވެ.ބާރު މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނަށް ިލިބގެންވެ

 އާ ދެމެދެގައެވެ. 30އާއި  01ނަންބަރު ހުންނަންާވނީ ޖާރޒީ  11.8
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 އިޝްތިހާރު  .12

ވެސް ކުރާ އިޝްތިހާރަކީ ޒީގައި ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށްރމުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ނުވަތަ މެޗުތަކެއްގައި ޓީމުގެ ޖާ 12.1

ނަމަ، ޖަހާޒީގައި އިޝްތިހާރު ރޖާ ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ އިޝްތިހާރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.އިސްލާމް

 މަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.ޖެހުޒީގެ ދެފަރާތުން ޖާޒީނަމްބަރު ނުގެއްލޭނެހެން އިޝްިތހާރު ރޖާ

މުބާރާތުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރ ނަގައިފިނަމަ އެ ފަރާތުގެ ވާދަވެިރއެއްގެ އިޝްތިހާރު ޖާރޒީގައި ޖެހުމުގެ  12.2

  ހޯދަންވާނެއެވެ.ކުރިން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން ހުއްދަ

 މުބާރާތް ކުޅެވޭނެ ގޮތް  .13

 މުބާރާތްކުރިއަށްދާނީ ދެ ޑިވިޜަަނކަށެވެ. އެއީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޑިވިޜަނެވެ. 13.1

ޓީމް ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ،  6 ކޮންމެ ޑިވިޜަނެްއގައިވެސް މުބާރާތުގައި 13.2

 މިމުބާރާތްކުޅޭނީ ގްރޫޕް އުސޫލުންނެވެ.

އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްހޯދާ ލީގު އުޞޫލުން، މަށްވުރެ މަދުން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، މިމުބާރާތް ކުޅެވޭނީ ޓީ 6 13.3

  ދެޓީމު ފައިނަލުގައި ކުޅޭގޮތަށެވެ.

 މިނެޓުގެ ދެހާފެވެ. 20ފިރިހެން ޑިވިޜަންގައި ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކުޅެވޭނީ  13.4

 މިނެޓުގެ ދެހާފެވެ. 15ކުޅެވޭނީ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް  13.5

ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާއިރު އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، އެ މެޗުތަކުގައި  ނެރެންޖެހޭ ެމޗެއްގެކޮންމެހެން ނަތީޖާ  13.6

އިތުރު ވަގުތުކުޅުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ުގރުއަތު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކަން 

 އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ.

ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ މެޗުތަކުގައި އިތުރު ވަޤުތު ކުޅޭނަމަ، އިތުރު ވަޤުތު ހަމަވާއިރުވެސް އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ  13.7

)ނުވަތަ އިތުރު ވަުޤތު ނުކުޅޭަނމަ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަޤުތު ހަަމވާއިރު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު( ނަތީޖާ ނެރޭނީ 

 ނަލްޓީއެވެ.ޕެ  3ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ފުރަތަަމ ޖަހާނީ 

ޕޮއިންޓް އަދި ބަލިވެްއޖެނަމަ  1ޕޮއިންޓެވެ. އެއްވަރުެވއްޖެނަމަ  3މުބާރާތުގެ މެޗަކުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ  13.8

 ޕޮއިންޓެވެ. 0
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މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ  ،ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެޓީމު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ 13.9

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީުބންނެވެ.

 ފައިދާ ގޯލުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 13.9.1

 ޖެހިގޯލުގެ ޖުމުލަ އަދަދަށް  13.9.2

 ވަދެފައިވާ ގޯލުގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 13.9.3

 ހެޑް ޓު ހެޑް 13.9.4

 3-/ދެ ރީނދޫ ހަމަވެގެން ދައްކާ ރަތް ކާޑަށް  -1)ނޯޓް: ރީނދޫ ކާޑެއްނަމަ  ފެއާ ޕްލޭ ރޫލް 13.9.5

 (5-/އަދި ރީނދޫ ކާޑަކާއިއެކު ރަތްކާޑެއްނަމަ  -4ސީދާ ރަތްކާޑެއްނަމަ /

 ގުރުއަތު ލައިގެން 13.9.6

 ޓީމް ބެންޗް  .14

ރާތުގެ އޮފިޝަލް ކާރޑު އޮފިޝަލުންަންށ ވަދެވޭނީ މުބާރާތުގެ ހިންގާކޮިމޓީން ދީފައި އޮންނަ މުބާބެންޗަށް  14.1

 ނެވެ.އަޅައިގެން

އިރުޝާދު ޭދންވާނީ )އަދި ޓެކްނިކަލް އޭރިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާންވާނީ( ޓީމުގެ ެބންޗުން ކުޅުންެތރިންނަށް  14.2

 އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެެވސް އެއް ބޭފުޅެކެވެ.

 ބެންޗުގައި ތިބޭ އޮފިޝަުލން ތިބެންާވނީ ބޫޓު ނުަވތަ ޓެިނހަށް އަރައިގެންނެވެ. 14.3

ލަ ނޫން އެހެން ކުލައެއްގެ ޓީޝާޓު/ޖާރޒީ ބެންޗުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުން ތިބެންވާނީ ޓީމުގެ ޖަރޒީ ކު 14.4

 ލައިގެންނެވެ.

 ،ހުރިހައި އޮފިޝަލުން އެއް ކުލައެއްގެ ޓީޝާޓު/ޖާރޒީ ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް 14.5

 ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

ޓީމްތަކުން މެޗު ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ބޭނުންކުރާ ދަޅާއި، ފުޅިއާއި އެހެނިހެން ކުނިތައް ބެންޗުން ނަގައި  14.6

 ޑަސްޓްބިންތަކަށް އަޅައި ބެންޗް ސާފްކުރުމަކީ ޓީމްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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 މުބާރާތުގައި ހޮވާނެ މަޤާމްތައް  .15

 ހޮވާނީ އަންނަިނވި މަޤާމްތަކެވެ.ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގައިވެސް މިމުބާރާތުގައި  15.1

 ްމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމ 

 އަޕް ޓީމް-މުބާރާތުގެ ރަނަރ 

 ޕްލޭ ޓީމް -މުބާރާތުގެ ފެއަރ 

  ުކުޅުންތެރިން 5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅ 

 ޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ-މުބާރާތުގެ ފެއަރ 

  ެއަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ  20މުބާރާތުގ 

 ްމެ ގިނަ ލަނޑުޖެިހ ކުޅުންތެރިޔާމުބާރާތުގެ އެނ 

 ުމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗ 

 ްމުބާރާތުގެ ބެސްޓް ސަޕޯރޓިންގ ޓީމ 

 ާކޮންމެ މެޗެއްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔ 

 ންތެރިންނާއި ބަދަލުކުޅުންތެރިން މެޗުގައި ކުޅޭ ކުޅު  .16

ކުޅުންތެރިންނާއި ބަދަލު  ކުޅުންތެރިްނ އަދި  5އެދުވަހެއްގެ މެޗުކުޅެން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފުރަތަމަ  16.1

މެޗު ކޮމިޝަނަރަށް މިނެޓްކުރިން  15އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓް ޓީމްގެ މެނޭޖަރު ނުވަތަ ކޯޗު ސޮއިކޮށް މެޗުފެށުމުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ކުޅޭތަނަށް ހާޟިރުވުން  .17

 ކުޅޭ ތަނަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭނެއެވެ.  ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެޓީމުމިނެޓްކުރިން  15 ށުމުގެކޮންމެ މެޗެއް ފެ 17.1

 5އެދުވަހެއްގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިަފއިވާ މެޗުކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޓީމެއްގައި މަދުވެގެން  17.2

 ކުޅުންތެރިން ތިބެންެޖހޭނެއެވެ.

ހާޟިރުނުވީކަމުގައެެވ. އަދި  ދަނޑަށް ަހމަނުވެއްޖެނަމަ ބެލެޭވނީ އެޓީމު ކުޅުންތެރިން ޓީމެއްގައި  5 17.3

 ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން އެޓީމަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.19މިޤަވާއިދުގެ 
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 މެޗު ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލައައުން  .18

 މޫސުން ތަންނުިދނުމުގެ ސަބަބުްނ މެޗުތާވަލުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ މެެޗއް ކުޅެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް 18.1

ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާިއހުރެ ބަދަލުގެންަނން ޖެހިއްޖެަނމަ އެބަދަލެއް ގެންާނނީ މުާބރާތް ހިންާގ 

 ކޮމެޓީއިންނެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަޤޫބޫލު ސަބަބަކާއިހުރެ މެޗެއްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު  18.2

މުބާރާތް ިހންގާ ކޮމެޓީްނ  ،އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލަންޖެހިއްޖެނަމަމެޗު ހަމަނުވަނީސް

 ގެ ބާކީ ބައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެެވ.މެޗުކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އެ

 މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗުނުކުޅުން  .19

 ވަކިވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަށްފަުހ، ެއއްވެސް ޓީމަކަށް މުބާރާތުން  19.1

 .ަބލިވީކަމުަގއެވެކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗަކަށް ީޓމު ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ބެލެވޭީނ އެޓީމެއް އެމެޗަކުން  19.2

 ޕޮއިންޓްލިބޭނެއެވެ. 3ގޯލައާއިއެކު  2އަދި ހާޟިރުވި ޓީމަށް ފައިދާ 

ވެއްޖެނަަމ، ނުވަތަ ހާޟިރުވެ އެމެޗެއް ނުކުޅެ މުބާރާތް ފެށުމަްށފަހު، މެޗުކުޅޭގަޑިއަށް ޓީމު ހާޟިރުނު 19.3

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  20ފިނަމަ، އެޓީަމކާއިމެދު، މިޤަވާއިދުގެ ނުވަތަ އެމެޗެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ދަނޑުން ފައިބައި

 ވެ.ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެ

 މެޗެއްގައި ޓީމުތަކާއި، ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހިންގާ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް  .20

ޙާހިލާފު ވަތަ ކުޅިވަރުގެ ރޫމެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ އޮފިޝަލުން ނޭދެވޭ އަމަލެއްކޮްށފިނަމަ، ނު 20.1

ގެ ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ވަކި މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑުކުރުމުއަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެމަލު ހިންގި ކުޅުންތެރިއަކު 

 އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަްށފަހު ޓީެމއް ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މެޗަކަށް ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ާހޟިރުވެ  20.2

ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ  2000ރުފިޔާއާއި  500، ފުރިހަމަނުކޮށް ފައިބައިފިނަމައެމެޗެއް ނުކުޅުނުނަމަ، ނުވަތަ މެޗު 

ގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ިލބިގެންވެެއވެ. ޖޫރިމަނާ އެޓީމެއް ޖޫރިމަނާކުުރމު އަދަދަކުން

ސަލައިގެ ބާވަތަްށބަލައި ކަނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއިންނެވެ. ޖޫރިމަނާކުރިނަމަވެސް މައް
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އެޓީމަކާއިމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ފިޔަަވޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބާރުވެސް 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 1000އި ރުފިޔާއާ 250ހިންގި އަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަްށ ބަލައި، ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު،  20.3

ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މަތީތަޢުލީމުެގ  ގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އަދި އެކުޅުންތެރިއަކު މުބާރާތުންވަކިކުރުމު

ލެވޭ މުބާރާތަކަށްވާތީ، އެއްވެސް ޖޫރިމަނާެއއް ކުރެވިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގެ ކުރިން މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާ

މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަެމއްގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓީމަށް އެޭޅ ފިޔަވަޅެއްގެ 

ހިންގާ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި އެ ޓީމެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން ރާވާ 

 ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާއަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

ގެ ހިންގި އަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލައި އެޓީމަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިްނޓުން ކަނޑައެޅޭ އަދަދެއް މަދުކުރުމު 20.4

 އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަބލައި ،އެކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު މުބާރާތުގެ ވަކި މެޗުތަކަކަށް ހިންގި 20.5

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަމުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ ގެ އިޚްތިޔާރު ސަސްޕެންޑުކުރުމު

 ޑް އަދި ސަސްޕެންޝަން ރކާ  .21

ހަމަވެއްޖެނަމަ، އެކުޅުންތެރިއަށް ޖެހިގެްނއަންނަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިައކަށް ދެރީނދޫ ކާޑު  21.1

 މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ރަތްކާޑެއް ދައްކައިފިނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަ މެޗަށް އެކުޅުންެތރިއަކު  ގެ މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިއަކަށްތުމުބާރާ 21.2

 ސަސްޕެންޑުވާނެއެވެ.

ލަ އިތުރަށް ބަަލންޖެހޭނަަމ، އެމައްސަލައެއް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ކުޅުންތެިރއަކަށް ކާޑު ދެއްކި މައްސަ 21.3

ބެލުމަށްފަހު ުކށުގެ ބާވަުތން، އެކުޅުންތެރިއަކަށް އިތުރު އަދަބުދިނުމުގެ ބާރު ޑިސިޕްލިަނރީ ކޮމެޓީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ރީނދޫކާޑު ފައިނަލް މެޗަކަށް ނުގުނޭެނއެވެ.  21.4
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 ސަލަ ބެލުން މާއި މައް މައްސަލަ ހުށަހެޅު  .22

ހައި /އެފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ/ކޮލެޖް އެމެޗެއްގައި ބައިވެރިވިމެޗެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މައްސަލައަކާއިމެދު،  22.1

ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެިހއްޖެނަމަ އިއްތިރާޟްކޮށް މުބާރާުތގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނީ މެނޭޖަރ  ސްކޫޅްގެ

  ލިޔުމަކުންނެވެ.ގަޑިއިރުތެރޭގައި 3ލަސްވެގެން ސޮއިކޮށް އެމެޗު ނިމޭތާ އެންމެ 

ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމަާނފައިވާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު/ޮކލެޖް/ ހައި ސްކޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެ  22.2

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއްނޫން ކަމުގެ ޝަކުވާ ޓީމަކުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން 

މަސްދުވަހުގެ ހާޞިރީ ރިޕޯޓް އަދި ފީ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުްނ، ޓީމުން ހުަށހަޅަން  3އްޖެނަމަ އެކުޅުްނތެރިއެއްގެ ބޭނުންވެ

 ޖެހޭނެއެވެ.

ގަޑިއިރުތެޭރގައި އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅިީޓމަކަށް  24މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ އެންެމ ލަސްވެގެން  22.3

  ވާނެއެވެ.ދޭންޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން ، އެމައްސަލައިގެ ޖަވާބު

 އާއި ޤަވާޢިދަށް ބަދަލު ގެނައުން އިތުރު މައްސަލަ  .23

ހިންާގ ކޮމެޓީއާއި މުބާރާތުެގ  ގެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ުމބާރާތުމިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިާމވެއްޖެ 23.1

 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއިން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

ލިިބގެންވަނީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ބަދަލު ެގނައުމުގެ ބާރު ން ެގންނަން ފެްނނަ ގޮތުގެ މަތީއެ 23.2

 ކޮމިޓީއަށް އެކަންޏެވެ.

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދުތަކަށް އެއްބަސްވެ އިޙްތިރާމްކުރުން  .24

ކޮމެީޓއަކުން މި މުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން ނުވަތަ މިުމބާރާތުގެ  24.1

ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓީމަށް، ކުުޅންތެރިއަކަށް އަދި އޮފިޝަލަކަށް ޝަރުއީ ކޯޓަކަށް 

 އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

ށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، ޮއފިޝަލުންަނށް މުބާރާތުގެ ޤަވާިއދު އޮޅުން ފިލުވައިދީ އަދި ޤަާވއިދަ 24.2

 އަމަލުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެްނގުމަކީ އެޓީމެއްގެ އިސްވެރިންނާއި މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކާއި ކުޅުންތެރިންނާއި، އަދި އޮފިޝަލުން މުބާރާތުގައި ބައިެވރިވުމުން  24.3

 ވުނީއެވެ.އެފަރާތްތަކުން މި ޤަވާއިދަށް އަަމލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ

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


