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ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު
ޤަވާއިދު އެންޑޯޒް ކުރެވުނު ތާރީޚް 01 :ސެޕްޓެމްބަރ 2017
 .1މުބާރާތުގެ ތައާރަފް
މިމުބާރާތުގެ ނަމަކީ " ސަރުކާރުގެ އޮފީސް  /ކުންފުނިތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް " އެވެ.
ަރކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނި ތަކަށް
މިމުބާރާތަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް (މުއައްސަސާ) އަދި ސ ު
ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.
މުބާރާތުގައި ކުޅޭނެ ބޯޅަޔާއި ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންނާއި އަދިވެސް އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިވެންޓެއްގެ ޓީމަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި  1000/-އެއްހާސް ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ.
ްޞދު:
 .2މުބާރާތުގެ މަޤ ަ
މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް (މުއައްސަސާ) އަދި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ
ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި އޮފީސްތަކުގައާއި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި
ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމާއި މިކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާ އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް
(މުއައްސަސާ) އަދި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބެޑްމިންޓަންގެ މަގުބޫލްކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސް (މުއައްސަސާ) އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން
އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ،ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން އެކުވެރިކަން ބަދަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމެވެ.
.3

ޤަވާއިދުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް
 - 3.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މިޤަވާއިދުގައި
ޝާމިލްވާނެއެވެ.

.4

މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް

މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2އިވެންޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 - 4.1ޓީމު އިވެންޓް (ފިރިހެން)
 - 4.2ޓީމު އިވެންޓް (އަންހެން)

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
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 .5މުބާރާތް ކުޅޭ ބޯޅަ (ޝަޓްލް)

ެލ ނުވަތަ ޔޮނެކްސް) އިންނެވެ.
 - 5.1މުބާރާތް ކުޅޭނީ ފެދަރ ޝަޓްލް (އާރް.އެސް.އ ް

 .6މުބާރާތް ހިންގުން
 - 6.1މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ ކަނޑައަޅާނީ ބީ.އޭ.އެމް އިންނެވެ.
 - 6.2މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ ބީ.އޭ.އެމްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މުބާރާތް ރާވާހިންގާ
ކޮމެޓީއިންނެވެ.
 - 6.3މިކޮމިޓީގައި މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅޭ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ހިމެނިގެންވާނެއެވެ .މިކޮމިޓީގެ
ޒިންމާއަކީ މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމާބެހޭ ހުރިހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާ މުބާރާތް
ހިންގުމެވެ.
 - 6.4މިމުބާރާތް ކުޅުމުގެ އާންމު ޤަވާއިދަކަށް ބަލާނީ 'ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ކޮންފެޑެރޭޝަން' ގެ
ޮނޕެޓިޝަން
އެންމެ ފަހުގެ ބެޑްމިންޓަން ޤަވާޢިދު 'ލޯވްސް އޮފް ބެޑްމިންޓަން' އަދި 'ކ ް
ރެގިއުލޭޝަން' އެވެ.
 .7މުބާރާތުން ވަކިވުން
 - 7.1މުބާރާތް އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާއި އަދި މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ
ާނ ކުރެވޭނެއެވެ.
މުއްދަތު އިޢުލ ް
 - 7.2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ މުބާރާތުގެ ޑްރޯމީޓިންގްގެ
ކުރިން ޖޫރިމަނާއަކާއި ނުލާ ވަކިވެވިދާނެއެވެ.
 - 7.3މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެފަހުން ޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ
ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި 1000/-ރ ވަކިވާ ޓީމަކުން އެސޯސިއޭޝަނަށް
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
 - 7.4މުބާރާތުގެ މެޗަކަށް ޓީމް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޙާޟިރުވެ އެމެޗެއް ނުކުޅުނު ނަމަ
ނުވަތަ މަޤުބޫލް އުޒުރެއްނެތި މެޗް ފުރިހަމަނުކޮށް ފައިބާފިނަމަ އެޓީމެއް 500/-ރ އާއި -
2000/ރ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލަނަރީ
ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 - 7.5ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިންނެވެ.
 - 7.6ޖޫރިމަނާ ކުރިނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ބާވަތަށްބަލާ އެޓީމަކާ މެދު ބީ.އޭ.އެމް ގެ
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
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 - 7.7މުބާރާތުން އެއްވެސް ޓީމެއް މުބާރާތުގެ ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ވަކިވާނަމަ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.
 .8މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތާއި މެޗްތަކުގެ ތާވަލް (ޑްރޯ)
 - 8.1މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި  5ޓީމް ނުވަތަ  5ޓީމަށް ވުރެން މަދުން
ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ މުބާރާތް ކުޅެވޭނީ ލީގް އުސޫލުން ކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ 2
ޓީމް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ އުސޫލުންނެވެެ ،އަދި މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި 6
ޓީމް ނުވަތަ  6ޓީމަށް ވުރެން ގިނައިން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ގްރޫޕް ބަހައިގެންނެވެ.
 - 8.2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްގެ ޢަދަދަށް ބަލާ މުބާރާތް ކުޅޭ ގްރޫޕް ގެ އަދަދާއި ގަޑިތައް
ކަނޑަޅާނީ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިންނެވެ.
 - 8.3މެޗްތަކުގެ ތާވަލް ލަސްވެގެން މުބާރާތް ފެށުމުގެ  5ދުވަސް ކުރިން މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ
ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
 - 8.4މެނޭޖަރސް މީޓިންގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުން ޓީމު މެނޭޖަރ
ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
 .9ސީޑް ކުރުން އަދި ރޭންކިންގް ޕޮއިންޓް
 - 9.1މިމުބާތާތަކީ ޤައުމީ ރޭންކިންގ ޕޮއިންޓް ދެވޭ މުބާރާތެއް ނޫނެވެ.
 - 9.2މިމުބާރާތުގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ސީޑް ކުރެވޭ މުބާރާތެއް ނޫނެވެ.
 .10މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
 - 10.1ކޮންމެ އިވެންޓް އެއްގެ ޓީމެއްގައިވެސް ހިމަނާ މުވައްޒަފުން ވާންވާނީ ސަރުކާރުގެ
އޮފީސް (މުއައްސަސާ) އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ
މަދުވެގެން  6މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 - 10.2ކޮންމެ އިވެންޓް އެއްގެ ޓީމެއްގައިވެސް ގިނަވެގެން  10ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގެ
ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ.
 - 10.3ކޮންމެ އިވެންޓް އެއްގެ ޓީމެއްގައިވެސް އެ ބައިވެރިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް
(މުއައްސަސާ) އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ ( 1އެކެއް)

ކުޅުންތެރިއެއް ހިމެނިދާނެއެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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 - 10.4ޓީމް ލިސްޓް ހުށައަޅާ ފޯމްގައި ބައިވެރިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް (މުއައްސަސާ) އަދި
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނީގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ސޮއި އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފުރިހަމަ
ކުރަންވާނެއެވެ.

.11މެޗްތައް ކުޅެވޭނެ ތަރުތީބު:

 - 11.1ޓައިއެއްގައި ހިމެނޭނީ 3 ،ސިންގަލްސް އަދި  4ޑަބަލްސް ޖުމްލަ  7މެޗްއެވެ.

 - 11.2ކޮންމެ ޓައި އަކުންމެ މޮޅުވާނީ  7މެޗްގެ ތެރއިން  4މެޗް ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމެކެވެ.
 - 11.3މެޗްތައް ކުޅެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
 .1ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް

 .2ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް
 .3ދެވަނަ ޑަބަލްސް
 .4ދެވަނަ ސިންގަލްސް
 .5ތިންވަނަ ޑަބަލްސް
 .6ތިންވަނަ ސިންގަލްސް
 .7ހަތަރު ޑަބަލްސް
 - 11.4ޓައިއެއްގައި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ގިނަވެގެން ކުޅެވޭނީ  2މެޗެވެ .އެއީ  1ސިންގަލްސް 1
ޑަބަލްސް ނުވަތަ  2ޑަބަލްސްއެވެ .އަދި ޑަބަލްސް އެއް ޕެއަރއަކަށް ދެޑަބަލްސް މެޗެއް
ޕެއަރކޮށްގެން ނުކުޅެވޭނެއެވެ.
.12ޓައިއެއްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމާއި ތަރުތީބު
 - 12.1ޓީމު ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމްހުށައަޅާއިރު ޓައިއެއްގައި ހިމެނޭނީ ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު
ދުވަހު ޤައުމީ ސީނިއަރ ނޭޝަނަލް ޓީމްގެ  /ޤައުމީ ސީނިއަރ ނޭޝަނަލް ޕޫލްގައި
ިވ  1ކުޅުންތެރިއަކަށެވެ .ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސް (މުއައްސަސާ)
ފަރިތަކޮށްފައ ާ
އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް
ހިމަނާފައިވާނަމަ އެކުޅުންތެރިއެކެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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 - 12.2ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމް ހުށައަޅާއިރު އެކަކު ޖެހިޖެހިގެން  2މެޗަކަށް ޖެހިއްޖެނަމަ
ގިނަވެގެން  10މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް ދެވޭނެއެވެ.
 – 12.3ޓީމް ޓައި ގައި ކުޅުންތެރިން ނެރެންވާނީ ޓީމް ސްޓްރެންތް އޯޑަރަށެވެ.
( އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ރޭންކިންގް )
 - 12.4ޓީމްގައި ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހު ޤައުމީ ސީނިއަރ ނޭޝަނަލް ޓީމްގެ  /ޤައުމީ
ސީނިއަރ ނޭޝަނަލް ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއެއް ނުހިމެނޭނަމަ ފުރަތަމަ
ސިންގަލްސް  /ފުރުތަމަ ޑަބަލްސް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް އަދި ދެވަނަ ޑަބަލްސް ގައި
ހިމަނަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް (މުއައްސަސާ) އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ހިމަނާފައިވާނަމަ އެކުޅުންތެރިއެކެވެ.
(ޓެލެވައިޒް މެޗުތަކުގައި ދޭންވާ ހުސްވަޤުތުކޮޅުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅާނީ ރެފްރީއެވެ).

.13މުބާރާތުގެ މެޗްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުން.
 13.1މުބާރާތުގައި މޮޅުވާ ކޮންމެ ޓައިއަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
ިނޓް ދެވޭނެއެވެ.
 13.2ޓައިގައި ކުޅެގެން މޮޅުވާ މެޗަކަށް  3ޕޮއ ް
 13.3ޓައިގައި ކުޅެގެން ބަލިވާ މެޗަކަށް  1ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
 13.4ޓައިގައި ޙާޒިރުވެ ނުކުޅޭ މެޗަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 13.5ޓައިގައި އެއްޓީމް ޙާޒިރު ނުވެގެން ނުކުޅޭ މެޗެއްނަމަ ޙާޒިރުވި ޓީމްއަށް  5ޕޮއިންޓް އަދި
ޙާޒިރު ނުވާ ޓީމްއަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 13.6ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެޓީމެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ފުރުތަމަ ބަލާނީ
އެއްވަރުވުވި ޓީމް ނުވަތަ ޓީމްތަށް ދެމެދުގައި ކުޅެވުނު ޓައީގެ ނަތީޖާއަށެވެ .މިގޮތުން
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ފައިދާ މެޗަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ
ފައިދާ ސެޓަށެވެ.
.14

މުބާރާތުގެ މެޗްތަކަށް ހާޟިރުވުން.
 14.1މުބާރާތުގެ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިނިޓްކުރިން ޓީމު މެޗްކުޅޭ
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ  20މިނިޓްކުރިން ޓައި
ސަބްމިޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މެޗަކަށް އިޢުލާން ކުރާތާ  5މިނިޓް އިރު ތެރޭގައި ކުޅޭ

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވާ ޓީމަކަށް އެމެޗް ގެއްލޭނެއެވެ .ދެ ޓީމް ޙާޞިރު ނުވެއްޖެނަމަ މެޗް
ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
.15

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމްތަކުގެ ޒިންމާ
 15.1މެޗްތައް ކުޅެންޖެހޭ ތާވަލްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރާ ގަޑީގެ  15މިނިޓް ކުރިން މެޗަށް
ގޮވިދާނެއެވެ .މެޗަށް ގޮވުމަށްފަހު ،އަމްޕަޔަރ ކޯޓަށްއަރާ  5މިނިޓް ބެލުމަށްފަހު ޓީމް
ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިން ޙާޞިރުނުވާނަމަ ޙާޞިރުވީ ޓީމް ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ
ކުޅުންތެރިންނަށް އެމެޗް ލިބޭނެއެވެ.
 15.2ޓީމް އިވެންޓްގެ ޓީމް ސަބްމިޝަންފޯރމް މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 20
މިނިޓްކުރިން މެޗް ކޮންޓްރޯލް މޭޒާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ .ޙަވާލުނުކޮށްފިނަމަ އެޓީމަށް
އެޓައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.16

އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން
 16.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި
ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުން މަނާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިކަމާމެދު ޓީމް
އޮފިޝަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ
ހިދެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ކުޅުންތެރިން މިފަދަ ބޭސް ބޭނުންކޮފައިވޭތޯ ބަލާނެއެވެ.
މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ކުޅުންތެރިން މިޓެސްޓް ކުރުމަށް އިޖާބަދީ މިކޮމިޓީއާ އެއްބާރުލާން
ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ ބޭހެއް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުންކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
އެކަމާއިމެދު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެއެވެ.
 16.2ޓީމު އޮފިޝަލުން އަބަދުވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކުޅުމުގެ
ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައި ޓީމުންކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ
ޓީމުގެ މެނޭޖަރެވެ.
 16.3ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ހޯލްތެރޭގައި ރެފްރީންނާއި އަމްޕަޔަރުނާއި،
ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންނާއި ދިމާކޮށް ،ނޭދެވޭ ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރާ
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއިމެދު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ
ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެއެވެ.
 16.4މުބާރާތް ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސެޝަންގެ ބައިގަޑިއިރު ކުރިން މެޗް ކުޅެން
ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓްތަކުން އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން ފައިބަންވާނެއެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމު އޮފިޝަލުން ހިންގާ ނޭދޭވޭ ޢަމަލުތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް
 17.1މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ އޮފިޝަލުން ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ
އެޢަމަލު ހިންގި ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ޓީމެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް
ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 17.2ހިންގި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށްބަލައި ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ޖޫރިމަނާކުރުން
ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ކުރުން ،މުބާރާތުން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބީއޭއެމުން
ހިންގާ މުބާރާތްތަގައި ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 17.3މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިއަކު ކުރާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކާޑެއްގެ ދައްކާފިނަމަ
އެދެއްކި ކާޑަކަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޖޫެރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ
ރީނދޫ ކާޑަކަށް  150/-ރުފިޔާ ،ރަތް ކާޑަކަށް  250/-ރުފިޔާ އަދި ކަޅު ކާޑަކަށް -
 500/ރުފިޔާ އެސޯސިއޭޝަނަން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 .18މެޗް ދޫކޮށްލުން
 18.1މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ،ކުޅުންތެރިއަކު މެޗް ފިކްސް ކުރިކަމަށް މުބާރާތުގެ
ރެފްރީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހިދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި ބީ.އޭ.އެމް ގެ
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ .މައްސަލަ ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން
ބެލުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިގެން މެޗް ފިކްސް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެޓީމެއް ނުވަތަ
ކުޅުންތެރިއަކު ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެޓީމެއް ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިއެއް މުބާރާތުން
ވަކި ކުރެވިދާނެއެވެ.
 18.2ޓީމު އިވެންޓުގައި މެޗް ފިކްސް ކުރުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް
ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް އެއްޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވެގެން ގަސްދުގައި
ނެރުމެވެ.
 18.3އިވެންޓެއްގެ މެޗެއް މަޤްބޫލު އުޒުރަކާ ނުލާ ޤަސްތުގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އެމެޗަކަށް
ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ދެވަނަ އިވެންޓުގެ މެޗު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ( .މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ކުޅުންތެރިޔާ
ބަލިވެގެން ނުވަތަ އަނިޔާއެއްވެގެން އެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ދީފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށައެޅުމުންނެވެ.
ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއް ނަމަ އެކަން ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެކުރިން
އެސޯސިއޭޝަނަށް ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ).
 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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 .19އިސްތިހާރު
19.1

މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ނުވަތަ މެޗް ތަކެއްގައި ޓީމް ކުޅުންތެރިން ކުރާ އިޝްތިހާރަކީ އިސްލާމް
ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ހިލާފު ނުވާ އިޝްތިހާރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .20މުބާރާތް ކުޅޭ ޖާޒީ
20.1

މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުން އެދެވިގެންވަނީ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމަށް އެދެވިގެންވާ ހެދުމެއްގައެވެ.
ޓެލެވައިޒްޑް މެޗް ތަކުގައި ޑަބަލްސް ޕެއަރ އެދެވިގެންވަނީ ޕެއަރއެއްކަން ދޭހަވާފަދަ
އެއްވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްގައެވެ .އަދި މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތަށް ޓީމް ތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ޙާޟިރުވާން ވާނީ އެއީ ޓީމެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ޖާޒީ
ހެދުމެއްގައެވެ.

20.2

މަތީގައި ބަޔާންކުރާ ޖާޒީއަކީ ސާފުތާހިރު ،ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުނުވާ ޖާޒީއަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .21ހޮވާ ވަނަތައް އަދި އިނާމް ފައިސާ
21.1

ަނ
މުބާރާތުގައި ހޮވޭނީ ކޮންމެ އިވެންޓަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަދި  3ވަނަ އެވެ 3 .ވ ަ
ހޮވާނީ މަދުވެގެން  4ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެ.

•

 1ވަނަ ފިރިހެން ޓީމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ހުށައަޅާ މިލްކުވާ ތަށި ،ރަން މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް

•

 1ވަނަ އަންހެން ޓީމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ހުށައަޅާ މިލްކުވާ ތަށި ،ރަން މެޑެލް ،ފައިސާގެ
އިނާމް

•

ކޮންމެ އިވެންޓެއްގެ ދެވަނަ ޓީމަށް ރިހި މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ފިލާ

•

ކޮންމެ އިވެންޓެއްގެ ތިންވަނަ ޓީމަށް ރިހި މެޑެލް އަދި ހަނދާނީ ފިލާ

#
1

ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް

ޗެމްޕިއަން ޓީމް
10000

ރަނަރަޕް ޓީމް
5000

އިނާމް ފައިސާ

2

އަންހެން ޓީމް އިވެންޓް

10000

5000

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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ް މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވުނ.22
ްޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ޚާލަތެއްގައި އެކަމެއް ނިންމާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެޑްމިންޓަނ
.ެއެމް އިންނެވ.ޭއ.ީފެޑެރޭޝަންގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ބަލާ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ބ
.. ީ ނިމުނ..

2017 ް އޮގަސްޓ30 :ްޤަވާއިދު އެންޑޯޒް ކުރެވުނު ތާރީޚ

331 7896 :ް ފެކްސ331 4057 : ް ޓެލެފޯނ،ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ު މާފަތްތަކުރުފާނު މަގ،ި މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނ،ި ވަނަ ބުރ1
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv
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