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 ދު ޓީތް ތައްޔާރުވުމު ގެ ޤަވާޢި                                 

  

 ފުތަޢާރަ 

  

  

 އުފައްދައި ޒަމާނާ އެއްގ ތަށް ޒަމާނީ ބަިށބޯޅަ ކުޅުމުގެ އައު ޤަވާޢިދު ހަދާގައި  2010 ފް މޯލްޑިވްސ އ  ފައުންޑޭޝަން  މިއީ ބަށިބޯލް
ކ ންމެ ފަރާތަކުންވެސް ބަށިބޯލް ފައުންޑޭޝަނުން ކަނޑައެްާޅ . އެވެ" އ ފިޝަލުންގެ ަޤވާޢިދުޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ " ފާސްކުރުމަށް ފަހު ހަދާފައިވާ 

  . ތެރިކަން ފޯރުކ ށް ދޭނެއެވެހީ ލްޕ އިންޓްތަކާ ގުޅުންވުމުން އެކަތެއް ބާއްވާނަމަ ބީއެފްއެމްއާއި ފޯ ބޯޅަ މުބާރާ ށި ފައިވާ ޤަވާޢިދަށް ބަ

  

  މަޤްސަދު  .1

 ހިންގާ ، ޅޭ އައުޤަވާޢިދާ އެއްގ ތަށްށިބޯޅަ ކުލަމުން ގެންދާ ބަ ވާއ ފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އެކުލަ މި ޤަވާޢިދަކީ ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން 2.2
 ންލުތައް ކަނޑައަޅާ، އެފަދަ އ ފިޝަމުބާރާތުން ފެށިގެން ބީއެފްއެމް އިން މެޗްއ ފިޝަލުންނާއި، ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، މަސައްކަތް

، ގިއުލޭޓްކ ށްރެ ށް، ކ ކުރަމުން ގެންދާނެގ ތް ތަފްސީލްއްޔަން ކުރުމުގައި އަމަލުއަ ދި މުބާރާތްތަކާއި، މެޗްތަަކށް އަ ލައިސަންސްކ ށް، ތަމްރީނުކ ށް 

ޢިދަށް ޤަވާ ންދާ ކުޅުމުގެ ގެންފީޒު ކުރަމުން އިން ފެށިގެން ތަ 2011 ޖެނުއަރީ 1 ގެ މަޤްސަދުގައި އެކުލަވާލާމުޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރުޓިންސްއިއަދި 
  ވެ." ޤަވާޢިދެ  ޓީމް ތައްޔާރުވުމުގެ"  އަންނަ އިން ފެށިގެން ތަމްފީޒް ކުރަމުން 2011 ޖެނުއަރީ 1 ތަށްގ ތަޢާރަޒުނުވާނެ

ޤަވާއިދު  ބީއެފްއެްމގެނީ ދާއަދި މި ޤަާވއިދު ފާސްކ ށް ހަ.ވެ" އްޔާުރވުމުގެ ޤަވާޢިދެަތށް ތަމްޓީ ޅަިށބޯބަ –ަޒމާނީ" ކިޔަނީ  މި ޤަވާޢިދަށް  1.2
  .ގެ ފަރާުތންނެވެކ މެޓީއާއި، ހިންގާކ މެޓީ

 ވާޢިދުޤައަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީމަހުގައި  ންަނ އިސްލާޙުތަކާ ދިމާވާ އަސާސީ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށްބަލައިކ ްނމެކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ގެ .1.1
 ންތިޒާމް އިއޭޝަން އިން ލިބެްނހުރުމުގެ ޝިއެސޯ ނެރެ) ުލ ނާންނަގ ަތށްކުޅުމުގެ ޤަވާއިދުގެ މައިގަނޑަށް ބަދަ( ކ މެޓީއިން އައުޤަވާޢިދު

  .ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ

 ނަމަ  ފި ދަލެއް ގެންނަވައިދުތަކަށް ބަ ޢިތަ އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް މިޤަވާވަަޖްމިއްއާޔ ަޖާމައްތަތުކްނ ނު ، އިނާން ތަކު  ތް ފަރާވާއްރާތް ބާބާމު .1.2
އަދި . ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ނެއެވެ)ފަނަރަހާސް( 15000.00ރުފިޔާއާއ ) ދިހަހާސް( 10000.00 އެފަރާތެއް

  . އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީގ ުތން ދަުޢވާ ކުރެވޭނެއެވެ

ބުަރމަސައްކަތާއި،  ކުރައްވާ ތަކުްނނާއި، ސްކޫލްތަކުން  ޓްފޯކަލްޕ އިންަޝލުން އަދި ފިއ  ، ނާށުމުން ކުޅުންތެރިންފެމިޤަވާއިދުއަށް ޢަމަލުކުރަން  .2.1
  .އ ންނާނެއެވެ ންކު އެއްފަހަރު އެކަން ފާހަގަކުރުކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް އަހަރަތަަމާޤމް ، ތަކާިއ، ހ ވާވަނަތަާކއިތްބާއްވާމުބާރާ

ފަރާތްތަކުން  ންފުުޅވާޝަުނން ޭބނުފައުންޑޭ ތްައިދ ިޚުދމަ ، ތިކަށް އިނާމާއި ތަކެތަަވނަ ބާާރތްތަކުގައި ހ ވާމުއްވާ ބާޢިދަށް ވާށިބޯޅަ ޤަބަމާނީ ޒަ  .3.1
. ނެއެވެނާ ދިނުން އ ން ދެއްވައި ބޭުނންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކ ށް އިކުން އެންގެވުމުން ތަކެތި ފ ނުވަމަޢުލޫމާތު ލިޔުމަ ންދާ ގ ތުގެމުއެމުބާރާތް ހިނގަ

ޖެހިގެން އަންނަ  މުއިނާ ހެޅިށަހު ދިނުމުގެ އިނާމަށް ނަންރުށް ހިތްވަކ ށް އައިފަރާތްތަށް ފާހަގަ ކަނަތައަދި މީގެ އިތުރު އެމުބާރާތެއްގެ ވަ
  .އަހަރު ލިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަެޖހިފައިވެއެވެ
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 ޓީމްތަކާއި، ކުޅުންތެރި ންގެ ސަމާލްކަމަ ށް   .4.1

 މިނަމުގައި " މުބާރާތްަތށިއަތ ޅު ސްކޫލް "ުނވަތަ "    92.... މަދަރު ސާ ބަިށބޯޅަ މުބާރާތް  –ޒަމާނީ" އިންޓަސްކޫލް މުބާރާތް  1.2
   .ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ސް ކ ންމެ އަހަރަކުވެ މުބާރާތްތަށް

    .ހުޅުވާލަމުން ގެންދާނެއެވެ ށްބޭއްވުމަކ ންމެ އަހަރަކު ޒޯން މުބާރާތްތައް، ލީގްމުބާރާތާއި 2.2

  . ކުރުވަންވާނެއެވެރަޖިސްޓްރީމުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާޓީމްތައް އެސޯސިއޭޝަންގެ 3.2

  .ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ ން ލްކަޝަ ފިރިހެނުންނަށް އ ފި ދިއަ،ޅުމާއި، އ ފިޝަލުންކަން ކުރުމާއިމާބަނޑު އަންހެނުން ކު 4.2

ދަށުގެ  އަހަރުން 82 އަހަރުން ފެށިގެން 29އަދި ސްކޫލްތަކުގެ އުމުރުފުރާއަކީ . އަހަރެވެ ސާޅީސްފަހެއް( 45) މިކުޅިވަރުގެ އުމުރުފުރާއަކީ 5.2
 . އެވެއަދި  އުމުރުފުރާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުބާރާތެއް ނޫންނަމަ އުމުރަކަށް ބަލާކަށް ނުޖެހެ .އުމުރެވެ

  . ކުޅުންތެރިން ކުރާ ކުއްތަކަށް ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގ ތުގެމަތިން އަދަބު ކަނޑައެޅިގެން ާދނެއެވެ 6.2 

  .އަޅައިގެން ކުޅެން ކޯޓަށް އެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ލ ލުގައި އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ އައިނެއް 7.2

  .ކުޅުންތެރިއަކުއެވެ 2 ކ ްނމެ ޓީމަކަށް ނީނެވޭ ގެވާ ގ ތުގެމަތިން ރަށުން ބޭރުން ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި 2.8

ވުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ކ ޕީ  ފަހު މުބާރާތުގެ ކުޅޭޤަވާޢިދާއި، ޓީމްތައްޔާރުށް މަޅު ފޯރމް ހުށަހެއި ބައިވެރިވާންގައިޢުލާންކ ށްފައިވާ މުބާރާތު 2.9
  . ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެހޯދުމަކީ

  ރޭގަނޑު ކުޅެވޭނަމަ. މެޗް ކުޅެންޖެހޭނެއެވެ 6ވާލެއްގައިމިގ ތުން ދު. ދުވަހުން ނިންމަންވާނެއެވެ 3 މުބާރާތުގެ ކުޅުން ޢާއްމުގ ތެއްގައި 2.10

 މެޗް ކުޅެވެމްޖެހޭނެއެވެ. ،  9

މަތިވުމާއި، ރި ފުތަށް ކުލީށުން އައިސްތިބޭ ޓީމްތަކަށް ތަކު ޚަރަދާއި، ރަށްރަ ހޭަނށް ކުރަންޖެ ންށް ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން އ ފިޝަލުމެޗްތަ 11.2
  .އްވަން ޖެހޭނެއެވެމާލްކަން ދެސަ ދާތީ، ކުޅުންތެރިން މިކަމަށް ން މުޚަރަދުބަރަދުގެ ގ ތުން ދަތިވަ

  .ަކ ދައްކަވައި ގެންނެވެހަވާ ، ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރައްވަން ވާނީ ބީއެފްއެމްއާއިމިޤަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް  12.2

  

 ޒީރކުޅުންތެރިންގެ ޖާސްޕޯރޓްސް ޔުނީފޯރ މްއާއ ، ސްކޫލް ކުދިންގެ .3

 .ސޯޓްލާން ވާނެއެވެ ޑިވައިޑް، ރޓާއިޝާޓީ ންއޭގެ މަތި .ރެކްޫޝޓްއެވެޓްތަ ވަދިގު ބ ޑީޝޫޓާއި، ދިގު ޓައިޓް ނުޔުނީފޯރމަކީ އަތް 3.1

ޓިވިޓީޒް ޔުނީފޯމާ އެއްގ ތްވާން އާއްމުކ ށް ސްކޫލްކުދިންގެ ސްޕޯރޓްސް ޔުނީފޯރމް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެކް 3.2
 .ނެއެވެވާ

 . ކަޅުކުލައިން ނެވެ ންވާނީނަ ހުންއަދި ބުރުގާ ޓްރެކްޝޫޓަ ތަވަ ޓް ނުޝޫބ ޑީ، އިޓާޓައި 3.3
 .އަކުްނނެވެ ލަނީ އެޓީމެއްގެ ކުވާޝާރޓްއާއި ޑިވައިޑްސޯޓް ހުންނަންޓީ 3.4

 . ނެވެލައްވައި ޓެނިހަށް އަރައި، ސްޓާރކީން ލާފައި ހުންނަންވާ  އަންގި ޔުނީފޯރމާއެކު 5.3 

 .މެވެޅު ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ބުރުގާ ނޭ ބުރުގާ ނާޅާ ކުޅުންތެރިންގެ 6.3 

  ޓީޝާރޓްގެ ެދފަރާތުން ޓީމްގެ. ން ލުމެވެތިގެ އަތްކުރުނ ޓީޝާރޓެއް ހެދުންމަ ރމްއަކީ ހުދުކުލައިފޯ ޓީމް އ ފިޝަުލންގެ ޔުނީ 7.3
 .ންވާނެއެވެނަ ހުން ޖަހާފައި ށްތަ ށް ހުންނަގ ކ  އި، ޓީމްގެ ނަން ފާޅުކަން ބ ޑުމާ އ ފިޝަލުންކަން އެގޭގ ތަށް މަޤާ
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  .ާވނެއެވެންބ ޑުއަކުރުން ޖަހާފައި ހުްނނަ ރު ުހން ޓީމްގެ ނަމާިއ، ޖާޒީ ނަްނބަކުޅުންތެރިންގެ ޔުނީފޯރމްގެ ދެފަރާތުން މޭމައްޗާއި، ފުރަގަ 8.3
  . ދެަފރާތުން ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ އިއަށްޖަހާފަ 11ން 1ޖާޒީ ނަންބަރު  ފޫޓް ފ ތިކ ޅެއްގައި 1 ޓްފޫ 1ޔުނީފޯރމްގައި ނުޖަހާނަމަ

  

  ( ބިބު )ކުޅުންތެރިންގެ ޖާ ޒީ  .4

 .އެވެނެަނންވާންން ބ ީޑޝޫޓްލާފައި ހުޑިލާފައި ހުންނަހެދުމުގެއަ 4.1

 .ޖަހާފައި ހުންނަންާވނެއެވެ ރުއަށް ނަްނބަ 11 ން 1 ޑުކ ށްބ ްނ ކަންބަރާއި ޓީމްގެ ނަން ފާޅުނަޒީ ޖާފަރާތުގައި ދެބިބުގެ  2.4 

 ،ރާތުން މޭމައްޗާއިފުރަގަހުން މަާޤމާއި ފަ ޫންނ ކުލައަކުން ޓީޝާރޓެއްގެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީގެ ކުލަނެވާ ެބންތިޓީމްގެ އ ފިޝަލުން  3.4
 .ވެއެ ޓީމްގެ ނަން ބ ޑުއަކުރުން ޖަހާފަ

 .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެރަގަޅަށްދަތިޖަހާ އިލަޖާޒީގެ ދަށަށް ބުރުގާ  ށްގާ މައްޗަށް އަރައިގެން ނުދާގ ތަބުރު 5.4 

  .ން އެއްކުލައަކުން ތައްޔާރުވެގެންނެވެރި ޓެނިހަށް އަރައި ޓީމްކުޅުންތެ ކު ބ ޑީޝޫޓާއި ސްޓާކީނާއެ ކުޅުން ތެރިން ކުޅެން އަރަންވާނީ 6.4 

 .ކުޅެންއެރުންކުޅޭއިރު އަންގިލައްވައިގެނ  7.4 

 . ބޭންޑްއަޅުވާފައި ހުންނަންވާނެ އެވެޓީމެއްގެ ކެޕްޓަންގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި އެޓީމެއްގެ ކުލައަކުން  ކ ންމެ 8.4 

  

 ޓީ މް ތައްޔާރުވުން  .5

  

  .ނައުންސް ކުރަން ފަސޭހަ ކުރު ރީތި ނަމެކެވެއެ ޓީމްތަކަށްަނން ކިޔާނީ 5.1

  ރީނަންރަޖިސްޓް .ތަ މުޢައްސަސާއެއްގެ ނަން ކިޔައިގެން ނުވާނެއެވެވަ ނު ށެއް ނުވަތަ އަވަށެއްގެ ނަންރަ ،ނަންކިޔާއިރު ޖަމްޢިއްޔާ 5.2
 .ހޯދަން ވާނެއެވެ އިމީ ނަމެއްކިޔާ ރަޖިސްޓްރީކ ށް ސެޓްފިކެޓްދާ ތޯ ޗެކުކުރުމަށްފަހު ޓީމްތަކަށް ތަޢާރަޒުވާ ނަމެއްކުރުމުގެ ކުރިން

 . އަުކްނނެވެލަނީއެކުވާްނނަންހުއި، ދިދައާއި، ޖާޒީ ނުވަތަ ބިބް އެޓީމަކުން ކުލަ ަކނޑައަޅަކ ންމެ ޓީމަކުން 5.3

  ނެއެވެ.ވާ އަށް ނަންބަރު ޖަހަން 11ންގެން ފެށި 1ކުމާއެނަތިން ޓމްގެ މަރުޖަަހންވާނީ ފުރަގަހާއި ކުރިބަން ތަ ޖާޒީގައި ނަވަބު ނުބި 5.4

 ދެފަރާތުން މެދުގައި  ހުންނަންވާނީ ާޖޒީގެ ކުލަނޫން ކުލައަކުން ޓީޝާެދއްގެރ، ޯކޗް، ފަސްޓެއިޑްޖަޓީމްގެ އ ފިޝަލުން މެނޭ 5.5
   .ޓީމްގެ ނަންޖަހާފައެވެ ، މަޤާމާއި

 .ކުޅުންތެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގ ތަށް ކުޅޭގަޑީގައި ޓީމް އ ފިޝަލުންގެ އަތުގައި ފޯނު އ ވެގެން ނުވާނެއެވެ 6.5 

 ކުޅެން ކޯޓަށް . ާފހެއް ކަރުގައި އަޅައިގެންނެވެ ) އިންޗި 4އިންޗި 5(ގައިދޭން ކުަކން އަކާ އްކޯޓަށް ކުޅުންތެރިން އަރަްނވާނީފ ޓޯޖެހިފާހެ 7.5
 .ނޭޖަރ އެފާސްތަށް ނަގަންވާނެއެވެއެރުމުގެ ކުރިން ޓީމްގެ މެ

 ތުްނ ހަ އެއަށްފަހު ކުޅުްނތެރިން ފަ  ންލު ސްކެޕްޓަން އަށްފަހު ޓީްމ އ ފިޝަވައި، ކޯޓްގައި ކުޅުންތެރިން އެުތރިލާއިރު ޓީމްގެ ކެޕްޓަން 8.5
 . އެތުރިލަން ވާނެއެވެ

 . އަދި ޓީމްގެ ބޯރޑް ހިފަންވާނީ ވައިސްކެޕްޓަނެވެ .ކެޕްޓަނެވެ ގެމުޓީމްގެ ދިދަ ހިފަންވާނީ ޓީ  9.5 

 .ވެފެށުމާއެކު ޤައުމީ ސަލާމަށް ޓީމްގެ ދިދަ ކަނާއަތް ފަރާތަށްތިރިކުރަންާވނެއެ މްޤައުމީ ސަލާ 10.5 
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 ހަތުންދާނީ ފަކުޅުންތެރިން  އެހެން. ވާނެއެވެންހަމަވުމުން ޓީމްގެ ދިދަ ތިރިކުރަސަލާމްކުރަން އަންނައިރު އެހިސާބާޝަރަފު ވެރިމެހްމާނާ  11.5
 .ވެނެން ން އެނބުރި ސަފަށްވަންނަވަމުރުމުބޭފުޅަކު ސަލާމް ކުމެކ ން

 .ލާމް ކުރަންވާނެއެވެޓީމް ކުޅެން ކޯޓަށް އެރުމުގެ ކުރިން ކ ންމެ ޓީމެއްގެ ގްރޫޕް ފ ޓޯ ނެގުމާއި، ޝަރަފުވެރިމެޙްމާނާއި ސަ 5.12

ކުޅެންއަރާ ފިލާގަނަޑު ކުންެވސް މަމްސަލާމްކ ށް ކޯޓްވަށާ ކ ންމެ ޓީދެޓީ ކުޅެން ކޯޓަށް އަރަންވާނީ އަމްޕަޔަރުގެ އިޝާރާތާއެކު 5.13
 .މަށްފަހުއެވެހުރަސްކުރު

  .އަރާ ީޓމް އެކުގައި އަތާއަތާލައި އެކުގައި ރައުންޑް ސަލާމް ކުރަންވާނެއެވެ ންޅަހ ވަކ ންމެ ޓީމަކުން ބޯ 5.14

 .ޓީމްތައްޔާރުވުންމުބާރާތަކަށް .6

  

 ޖަހައިގެން މެދުގައި ޓީމްގެ ނަން ދިދަ ަތއްޔާރުކުރަންވާނީ އެޓީމެއްގެ ކުލައަކުން އެޓީމެއްގެ ލޯގޯ 2ކ ންމެޓީމަކުން ދެވަރުގެ 6.1
 .އެވެފަ ނީ ޖަހާވާ ންނަންހު ދިވެހިބަހުން 

 ލައްވާ  ށްމަތިން ހ ޅީގައި އައްސާލެވޭގ ތަށްހުރުމާއ ،އަރިމަތިން ހ ޅިއަރިއަިދުގިމުނެގ ، ފޫޓްހުރުން 2.5ޅާފު ފޫޓް،  4ބ ޑު ދިދަ ދިގު 2.6
 .ވެއެ ކޯޓްގައި ޓީމްތަކުން ނަގާނެ ދިދަމި ދިދައަކީ . ލެވޭގ ތަށް ހުރުން 

  ން ިމދިދައަކީ ކުޅުންތެރި. ހުރުންށްފޫޓް ހުރުމާއި، ދިދައިެގއެއްކ ޅުން ދަނޑީގައި އައްސާލާލެވޭގ ތަ 2.5ުފޅާ ،ފޫޓް 3ކުޑަދިދަ ދިގު 3.6
 .ދިދައެވެއަތުންހިފައިގެން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭނުންކުރާނެ 

   .ސްކޫލްތަކުން ސްކޫލްމުބާރާތް ތަކުގައި ނަގާނީ ސްކޫލްގެ ދިދަދައެވެ 4.6 

ހިފާއްާޓތަން  އަދި.ފޫޓަށެވެ 1ފޫޓް، ފުޅާ 2މިބޯރޑް ހުންނަންވާނީ ދިގު. ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެށްބޯޑެއްލުއިކ  ފާކ ންމެ ޓީމަކަށް އަތުން ހި 5.6
  .ނަން ފިލާގަނޑުގައި ޖަހަންާވނެއެވެގެބޯޑްގައި ލައި ދިވެހިބަހުން ީޓމްހަދާ ހުދުުކލަ ކަށްތަށް ފަސޭހަގ ކ ވަށް

 .ކު ކުޅޭބޯޅައަކީ ޓެނިސްބޯޅައަކަށްވުމާއި ކުޅެންބޭނުންކުރާ ރެކަޓަކީ ޓެނިސްރެކަޓަކަށް ވާންވާނެއެވެދަހާ ިހނނަދަލެއް ނުގެންބަ 6.6 

    .ފޫޓްއެވެ 3ދާގަންޑުގެ އުސްމިނަކީ.ގެންވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ މިދާގަނޑު ފ ތިން ަފހައި. ދާގަނޑަކީވެސް ޓެނިސްދާގަނޑެވެ    7.6
 ރަށް ބިމުގައި ޖެހޭވަރަށް ދާގަނޑުވަ ނެދާގަނޑުގެ ދަށުން ބޯޅަ ނުދާ .ެނޓްއައްސާ ވާންކުރަން ވާނެއެވެކޯޓްގެ ދެއަރިމަތީ ޖަހާދަނގަޑަށް

       . ހުންނަންވާނީ ތިރިކ ށްފައެވެ

 . ދިދަދަނޑިއެއް ގެންނަން ވާނެއެވެފޫޓްގެ 5ދިދަ އެއްސުމަށް ފާ ކ ންމެ ޓީމަކުން އަތުންހި 8.6 

          

  .ޓީމްތަކުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ދާފައި ުހންނަތަކެތި .7

 (މަދުވެގެން)ބޯޅަ  50 

 (މަދުވެގެން)ރެކެޓް  -2 

 .(ވަކިއުސްމިނެއް ކަނޑައެއް ނާޅަމެވެ)ފިލާގަނޑު  -1 

  ޓްނެ -1

 ބޯޅަ ސްޓޭންޑް -2

  (ސްޓޭްނޑަށް ލައްވާ ބޯޅަ )ވަށިގަނޑު  -2 

 ވަށިގަނޑު ބޯޅަ ހ ވާ 2 
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 ޑް ސްކޯވްބޯރ 1 

 ސްޓ ޕް ވ ޗް  1 

 ކަށިގަނޑު 3 

 ލައިންސް ވުމަންގެ ދިދަ 2 

 ދިދަ ސްކޯބޯރޑް ގެ  1 

 (ހިފާއަތުންކެޕްޓަން ) ޓީމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައިދިދަ  1

 ދިދަ ކޯޓްގައި ނަގަންޖެހޭ  1

 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި /ހިފާ އަތުން އިސްކެޕްޓަން ވަ (ންނަޖހާފައިވާ ނަބޯރޑްޓީމްގެ  1

  ހާއ ފިޝަލުންގެ މޭމަތީގައި ޖަމްޓީ، ފާސް ކުޅުންތެރިންނާއި 14

 އި އައްސާ ބޭންޑް ކެޕްޓަންގެ އަތުގަ 1 

 ޖާޒީބައި 14 

 (ރިންގެ ކުލަނޫން ކުލައެއްގައިއާދައިގެ ޓީޝާރޓެއް، ކުޅުންތެ )ޔުނީފޯރމް ޓީމްއ ފިޝަލުންގެ 3 

 ޓެނިހާއި ސްޓާކީން  14

 (ކ ންމެ ޔުނީފޯރމެއްގައިވެސް އަންގި ލައްވަންވާނެއެވެ)އަންގި  15

  

 ގެ ޒިން މާ ޓީމް އ ފިޝަލުން .8

 މެނޭޖަރު  
  

 .ޓާަފރާތެވެއްރިންގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހަޓީމްގެ މެނޭޖަރ އަކީ ކުޅުންތެ 8.1

ވެރިވާ މުބާރާތަކީ ގެ ޒިންމާއެއްކަމުން ބައިމެނޭޖަރުކުރުމަކީ  ންގެ ޙައްޤުތަށްރައްކާތެރިލުކުޅުންތެރިންނާއި އ ފިޝަ 8.2
 . ންާވނެއެވެވައްވިެގންާދ މުބާރާތެއްތޯ ބައްލަބޭ އްގ ތަށްއެޤަވާޢިދުތަކާ

ުކޅުންތެރިން ތައްޔާރުވާ ތަށް ރާކްޓިސްއަށް ދޭތޯ ބެލުމާއި، ުމބާކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސްއަށް ދިޔުމަށް ނެރުވުމާއި، އަދި ޕްރެ 8.3
 .އެވެ ން ވާނީ މެނޭޖަރުދަ ބަލަމުންގެން މިންވަރު

މުބާރާތުގައި ކުޅެމުންދާއިރު ދިމާވާ ކ ންމެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން  ، އިވެިރ ކުރުވުމާއިބަކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގައި  8.4
 އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާމިގ ުތްނ މެޗްކަމިޝަނަރ ނުވަތަ މުބާރާުތގައި . ވެކަމެއްގެ ހައްލު ހޯދާދޭންވާނެއެއެ ތަށްހުަށހަޅައިޖެހޭފަރާ

 . ޓީމެއްގެވެސް މެނޭޖަރއެވެ މޭޒަށް މައްސަލަ ގެންދާނީ ކ ންމެ

ޓީމްތަކުގެ ޤަވާޢިދަށް ޓީމް  ނާކުޅުންތެރިން، ޓީމް މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ކުރާއިރު ކުޅުމުގެ ޤަވާއިދަށް ކުޅުންތެރިން ކުޅުވުމާއި 8.5
 . އެވެ ނޭޖަރުވެފައިވާ މިންވަރުބަލާ ޗެކުކުރާ ފަރާތަކީ މެ ޔާރު އްތަ
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ހޯދާިދނުމާއި، ފަންރައިޒްކ ށް ށް ތަ ސާގެ ގ ތުން އެހީތެރިވާނެ ފަރާތްންވާ ކަންަކން ކ ށްދިނުމުގައި ފައިނުކުޅުންތެރިންނަށް ބޭ  8.6
 .މެޭނޖަރ އެވެ އްކުމަށް ފަހުދެ ހަދާނީ ފޯކަލް ޕ އިންޓާ ވާހަކަބާރުއަޅައި އެމަސައްކަތް ކުރުވައި ސާހޯދުމަށްއިފަ

 .ވެސްވުމެްއ ހެދުމަކީ ޓީމްގެ ޒިންމާއެކެބަގެ އ ިފޝަލުންނާ ދެމެދު އެއްމުކުޅުންތެރިންނާ ޓީޓީމްގެ  8.7

( ން ކޯޗްނޫނީ އެހެންއ ިފޝަލުން ތުމިގ . އ ފިޝަލުން ިތބެންވާނެެއވެ 3ޅެން އެރުމުން ބެންޗްގައި ޓީމްގެޓީމް ކު 8.8
 .ނެވެންތިބެންާވނީ ބެންޗްގައި އިށީދެގެ) ސްޓެއިޑްފަމެނޭޖަރ،

  ްު ަހިޑުހުތރ، ކުރުމާއިކުޅުންތެރިްނނަށް ސަޕޯރޓް ދަކ ށް ހަެޅއްލަވާ ހެދުމަކީ އަދިއަޑުގަ އި ތިްއބަވާ އެއްެވސް އ ފިޝަލެއްޗްގަބެން 9.8
 . އެއްޗެތި ކިޔާހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ 

 . ތެދުވެ ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ންއަދި ބެންޗު ، ނުމާއިދި އުޅޭއިރު ބޯޅަޖަހަންވީތަން ބުނެ ޓީމް 10.8 

 .ފޫޓް ދުރުގައި ހުރެ އިރުޝާދު ދެވޭނެއެވެ 3ދިމާލުން ކޯޓާޗާށް އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި ބެން ދެޓީމްގެ ކޯޗްވެސް ޓީމަ  81.1 

 .ގެ ޒިންމާއެކެވެރައްކާކ ށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރު  ތިކުރާ ތަކެތަކުން ކުޅުމަށް ބޭނުންމްމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާޓީ 8.12

 . ގެންނަންވާނެއެވެ ސްޓެއިޑްފަ ، ންވާ ތަެކތ ނުރު ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭއިމެޗްކުޅެމުންދާ 8.13

  .ތި އެޓީމަކުން ނަގާ ތަންސާފު ކުރަންވާނެއެވެޭބނުންކުރާތަކެ ބުއިމަށް ށްތަތަންހަޑިނުވާނެގ   8.14

 . ކަށް ވާންވާނެ ބައެކެވެޔަ ހިތާ ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާބަ ޙްލާޤީމިންގަޑަށް ހުރުމަތްތެރިކ ށްއަ  މްގެ އ ފިޝަލުންނަކީޓީ 85.1

 ހަޅާފައިވާ ލިސްޓަށްށަ ހު. މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ޓީމްލިސްޓް ހުށަހަޅަންވާނީ ކޯޗްގެ އިރުޝާދުގެމަތިންނެވެ 8.15
 . ދަލުގެނެވިގެން ނުވާނެއެވެބަ ޔާއެކުގައި ނޫނީ ޓީމްލިސްޓަށް ދައަށް ނޭގި އޭނާގެ ހުއް ންފުޅުވާނަމަ މެނޭޖަރުނު  ބޭންނަ ބަދަލުގެން
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 ިއވާފަޕް ފުރިހަމަކ ށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން  ހިންގާފައިވާ ވާރކްޝި 2014ގެފައުންޑޭޝަންޓީމް ގެ ކޯޗަކީ  9.01
 .ކޯޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

 ކްޓިސް ރެ މިގ ތުން ކުޅުންތެރިންނަށް ޕް. ށް ކުޅެންދަސްކ ށްދެއްވާ ފަރާތެވެނަ ކުޅުންތެރިންވާޢިދުއާއެއްގ ތަށް ޓީމްގެ ކޯޗްއަކީ ކުޅުމުގެ ޤަ  2.9
 . ޑިތަކަށް ކުޅުންތެރިންނެރުވައި އިރުޝާދު ދެއްވަން ޖެހޭނެއެވެގަ ހިފައިވާ ޖެ ކ ށްދިނުމަށް ދާންހަމަ

 . ދު ދިނުމަށެވެފޫޓް ދުރުަގއި ހުރެ އިރުޝާ 3އެއް ގ ތަށް ކޯޓާދާކޯޗްހުންނަންޖެހޭނީ ޤަވާޢި  3.9 

 ކުޅުމުގެ  ށް ންތެރިޔާއަށް ޤަވާޢިދާ އެއްގ ތަނަމަވެސް ކުޅު .ވިގެން ނުވާނެއެވެދެ ޔާއަށް ބޯޅަޖަހަންވާތަން ބުނެ ރިކުޅޭޓީމްގެ ކޯޗަކަށް ކުޅުންތެ 4.9
 .އިރުޝާދު ކޯޗަށް ދެވިދާނެއެވެ

 .ކުޅޭޓީމް ކޯޓަށް އަރުވަންވާނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގ ތަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ 5.9 
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ެޓއިޑްގެ ޚިދުމަތްދެވޭ ފަސް ށްޓްތަކުގައި ކުއްލި ފަރުވާދެވޭފަދަފެންވަރަކަވާނީދިާމވާ އެކްސިޑެންންފަސްޓެއިޑްއަކަށް ހުންނަ 10.1
 .މީހެކެވެ ފެންވަރުގެ

ވައިގެން ފަރުވާހޯދަން ދެވޭވަރަށްވުރެ ބ ޑު ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ކުޅުންތެރިޔާ ގ ފަސްޓެއިޑްގެ ޚިދުމަތެއް  10.2
 .އެވެ ފަސްޓެއިޑްނީދާންޖެހޭ

ޖެނަމަ އަވަހަށް ކޯޓުން ަލންޖެޭހ ވަރުގެ އަނިޔާއެއް ލިބިއްބާތެރޭގައި ކޯޓްގައި ހުއްޓާކޯޓުން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކުޅުމުގެ  10.3
 .ދެއްވައި އަވަސްވެ ގަންނަންވާނީ ފަރުވާިދނުމަށެވެޓެއިޑް ސަމާލްކަންބޭލުމަށް ފަސް ރިޔާތެކުޅުން 
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ިއވާގ ތަށް އެކުޅުން ޢިދުގަވާވެއްޖެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޤަކުޅުންތެރިން ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރު 11.1
 . ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ ތެރިޔަކާމެދު

 . ކީ ޓީްމގެ ނިންމުންކަމުގައި ފަޑިޔާރުން ނިންމާނެއެވެހަބަނަޖަރުންނަށް ގެން މެނޭ 11.2

 .ކޯޗްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޑިސިޕްލިންގ ރަގަޅުވުމަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ޒިންމާކަމުއިވާންޖެހޭނެއެވެ 11.3

ދާ، ޓީމްތައްޔާރު ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިން އެއްަބސްވުމުގައި ސ އިކުރާއިރު އެއްބަސްވުން ޙަވާލާދެނީ މުމުބާރާތް ނިންމުމަށް ޓީ 11.4
ބައްލަވައިގެން  ށް ކަމުގައިވާއިރު ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު މީހަކު ކިޔާދިނުމަށްވުރެ ޤަވާއިދުމަވުމުގެ ޤަވާޢިދާއެއްގ ތަށް  މުބާާރތް ނިންމު

 . ގެ ޒިންާމއެކެވެންރާތަށްނެރުމަކީ ކޯޗުންނާއި، މެނޭޖަރުބާކުޅުންތެރިން މު

ދިމާވިޔަސް އެކަމުގެ  އްަޝލުްނކަމުގައިވާތީ، މައްސަލައެފިާމނީ ކުޅުންތެރިންނާއި، ޓީމް އ ންގެ ކަންކަން ނިމުބާރާތު 11.5
މިފަދަ ކ ންމެ ކަމެއްގެ ކުޑަބ ޑުމިނަށް  .ވެއެމަސްލަޙަތު ނަގާލައިގެން ނުވާނެ ތެރެއަށް ފިރިހެން ބޭފުޅުން ލައްަވއިގެން ކުޅުމުގައި

 . އެ ޓީމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތު ތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ ައކާމެދު ނުވަތަ ދުން އެކުޅުންތެރިބަލައި ޤަވާޢި

ތަކުަގއި އެއްވެސްޓީމަކުން ބައިވެރިވުމުގެ އުޖޫރައެއް ނަގައިގެން  ތްވާލާފައިވާ ލީގާއި، ޒޯން މުބާރާމިއެސޯސިއޭޝަނުން ހުޅު 11.6
 . ނުބާނެއެވެ
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