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ްޤަވާޢިދުްްްޗެމ ޕިއަނ ޝިޕ ްބެޑ މިނ ޓަނ ްްފުނިތަކުގްެްކުނ ްްް/ްްްއޮފީސ ް
 
ްމުބާރާތުގެްތައާރަފ ް .1

ްްްްއޮފީސ މިމުާބރާތުގެްނަމަކީް" ްްކުނ އަދި ވެހިރާއ ޖޭގައިްރަޖިސ ޓ ރީވެގެން ދިްްކީމިމުާބރާތަްްއެވެ."ެބޑ މިނ ޓަނ ްމުާބރާތ ފުނިތަކުގެ
ްްޅުވާލެވިފައިވާްމުާބރާތެކެވެ.ށ ްހުމަވުަބއިވެރިްކަށ ފުނިތަނ ކުްފީސ ްއަދިހިނ ގާްހުރިހާްއޮ

ް
 ދު:މަޤ ޞަްމުބާރާތުގްެް .2

މުާބ ްްމިް ްްދަމަޤ ޞަރާތުގެ ްްްްއޮފީސ ކީ ަބދަހިކުރުމާއިކުނ އަދި ގުޅުނ ް މެދުގައިް މުވައ ޒަފުނ ގެް ފެނ ވަރުގައްިްްްފުނިތަކުގެް ފަރުދީް
އު ކުޅުނ ތެރިނ ް މިކުޅުނ ތެރިނ ގެއ ފެްެބޑ މިނ ޓަނ ް އަްްދުމާއިް މަތިކުރުމާް ްްްްއޮފީސ ްްދިފެނ ވަރުް ްްމެދުގައިްްްފުނިތަކުގެކުނ އަދި

މަެބޑ މިނ  ްްޤުްޓަނ ގެް އިތުރުނ  މީގެް އިތުރުކުރުމެވެ.ް ްްްްއޮފީސ ޫބލ ކަނ ް އެއ ވެ،ްްްްފުނިތަކުގެކުނ އަދި އެއ ތަނަކަށ ް މުވައ ޒަފުނ ް
ްކުޅިވަރުގެްތެރެއިނ ްއެކުވެރިކަނ ްަބދަހިވުމުގެްފުރުޞަތުްހޯދައިްދިނުމެވެ.

 ކެވެ.މުާބރާތެްގާހިނ ްރާވާްއިނ (އޭ.އެމ .)ީބޑިވ ސ ޝަނ ްއޮފ ްމޯލ އޭސިސޯްއެްނ ޓަނ ެބޑ މިތަކީްރާމުާބމިް .3
 

 ފޯމެޓ ްްްގެްތުްމިްމުބާރާް .4
 ްޕެއ ގެްގޮތަށެވެ.ޝިމ ޕިއަނ ޗެޓީމ ްމިކ ސ ްްސ ޑަަބލ ވަނީްމިްމުާބރާތ ްކުޅުމަށ ްހަމަޖެހިފައި 4.1

 
 މުބާރާތުގައިްބައިވެރިވުމުގެްފީް .5

ްް(ްމިޔާފިފަސ ްސަތޭކަްރުްހާސ ް)ދ2500ްެްނ މަކުމެްޓީކޮނ ްރިވާަބއިވެނ ްތުގޮވެރިވުމުގެްފީއެއ ގެްއިާބރާތުގައިްަބމިްމު 5.1
 .އެނެނެވާނަށ ްދައ ކަނ ޝައޭއެސޯސި

 
ްމުބާރާތ ްހިނ ގުނ ް .6

ްކުރާނީްއ ހިނ ގުމުގެްހުރިހާްކަމެްރާވާމުާބރާތ ްގެްފަރާތުނ ްމިްޑިވ ސ ޝަނ ްއޮފ ްމޯލ އޭނ ޓަނ ްއެސޯސިެބޑ މި 6.1
 ނެވެ.ން ްކޮމިޓީއިްނަމަނ ޓ ގެްޓޯީބ.އޭ.އެމ 

މިްމުާބރާތަށ ްތުރުނ ްގެްމެމ ަބރުނ ގެްއިްކޮމިޓީނަމަނ ޓ ގެްޓޯީބ.އޭ.އެމ ްހިމެނޭނީްގައިޓ ްކޮމިޓީމިްމުާބރާތުގެްޓޯނަމަން  6.2
 ރީނ ނެވެ.ޑައަޅާްރެފ ކަނ

 
 ނ ނެވެ.ީބ.އޭ.އެމުޝަލުނ ްކަނޑައަޅާނީްމިްމުާބރާތުގެްރެފ ރީނ ނާއިްއޮފިް .7

 

ސ ްއޮފ ްެބޑ މިނ ޓަނ 'ްއަދިްް'ލޯްފައިވާކޮށ އާނ މުގެްއެނ މެްފަހުނ ްޑަބ .ލިއު.އެފ .ީބރާނީްމުގައިްޢަމަލުްކުމިްމުާބރާތ ްހިނ ގު .8
ްވެް.ށެއަޓިޝަނ ްރެގިއުލޭޝަނ 'ްޕެކޮނ ޖެނެރަލ ް'

ް
 ނ ނެވެް.އިދަރްޝަޓ ލ ފެސ ްއޭްއާރ .އެސ .އެލ މުާބރާތ ްކުޅޭނީްމިް .9
 
ް
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ްް(ގެްތާވަލ ް)ޑ ރޯްތަކުްޗ ްމުބާރާތުގެްމެޗ ތައ ްކުރިއަށ ގެނ ދެވޭްގޮތާއިްމެް .10
ގަޑިތައ ްކަނޑަޅާނީްމުާބރާތުގެްގެްއަދަދާއިްގ ރޫޕުްްނެްަބލާްމުާބރާތ ްކުޅޭދަދަށ ގެްޢަތަކުރިވިްޓީމުވެމުާބރާތުގައިްަބއި 10.1

 ްްހިނ ގާްކޮމިޓީއިނ ނެވެ.
ްކުޅްެްލުނ އުސޫްޖެނަމަްމުާބރާތ ްކުޅެވޭނީްލީގުއް ޓީމަށ ްވުރެނ ްމަދުނ ްަބއިވެރިވ5ްްެޓީމ ްނުވަތ5ްްައިްމުާބރާތުގަ 10.2

6ްޓީމ ްނުވަތ6ްްަްއި،ްއަދިްމުާބރާތުގަކުރާްއުސޫލުނ ނެވެމ ްފައިނަލ ގައިްވާދަޓ2ްީނ ޓ ްހޯދާްއިޕޮްއެނ މެްގިނަ
 ް.ގ ރޫޕ ްަބހައިގެނ ނެވެނީްމުާބރާތ ްކުޅޭްވެރިވެއ ޖެނަމައިްަބޓީމަށ ްވުރެނ ްގިނައިނ 

ނ ްްކޮމިޓީޓޯނަމަނ ޓ ްްތުްއޮނ ނަްދުވަހާއިްވަގުގ ނ ގައެވެ.ްމިްމީޓިޓިނ ގ ރސ ްމީޖަމެނޭޑ ރޯްނަގާނީްތުގެްމިްމުާބރާ 10.3
 .އެވެއާނ މުކުރާނެ

ާބރާތ ްރާވާްހިނ ގާްކޮމިޓީގެްފަރާތުނ ްމުްނ ދުވަސ ްކުރ1ްިމެޗ ތަކުގެްތާވަލ ްލަސ ވެގެނ ްމުާބރާތ ްފެށުމުގެް 10.4
 ނެއެވެް.އިޢުލާނ ްކުރަނ ވާ

 
 ޓިނ ގ .ޖަރސ ްމީޓީމުްމެނޭ .11

 ނެއެވެް.ަބއިވެރިވާނ ްވާްގައިޓިނ ގ މީްރސ ޖަމެނޭްރުނ ނޭޖަްމެމުތަކުގެޓީމުާބރާތުގައިްަބއިވެރިވެފައިވާް 11.1
އޭޝަނަށ ްސިއެސޯރ1000ް/-ޖޫރިމަނާއެއ ގެްގޮތުގައިްްތަކުނ މުޓީޓިނ ގ އަށ ްހާޒިރުނުވާްރސ ްމީޖަމެނޭ 11.2

ްވެް.ދައ ކަނ ޖެހޭނެއެ
 

ްކުޅުނ ތެރިނ ްހިމެނުނ ް.މުބާރާތުގައްިް .12
މަސ ދުވަސ 3ްްްއަދާކުރާތާްމަދުވެގެނ ްްފާވަޒީްއެްއޮފީހެއ ގައިްކޮނ މެްޓީމެއ ގައިވެސ ްހިމަނާްމުވައ ޒަފުނ ްވާނ ވާނީ 12.1

 ވެް.ށެމުވައ ޒަފުނ ނަްވެފައިވާ
ހިމެނުމުގެްފުރުސަތުްހުޅުވާލެވިފައިްް(6އަދިްއަނ ހެނ 6ްް)ފިރެހެނ ްކުޅުނ ތެރިނ 12ްގިނަވެގެނ ްްއިޓީމެއ ގަކޮނ މެް 12.2

 ވާނެއެވެ.
ްްްްއޮފީސ  12.3 ްްކުނ ފުނީނުވަތަ ްްގައި ްްްްތެރިއެއ )އެކެއ (ްކުޅުނ 1ްްވަޒީފާްއަދާްނުކުރާ ްްނުވަތަ އަހަރުްދުވަހ5ްްްުްފާއިތުވެދިޔަ

ޓީމު ނޭޝަނަލ ް ސީނިއަރް ކުޅުނ ތެރިއެްްޤައުމީް ފަރިތަކޮށ ފައިވާް ޕޫލ ގައިް ނޭޝަނަލ ް ސީނިއަރް ޤައުމީް ޓީމުް/ް އ ް
 ލިސ ޓުގައިްޖެހިދާނެއެވެ.

ްްޤައުމީްޓީމަ 12.4 40ްްްްްްތުނ ލާދީގޮގެްތެރެއިނ ްއުމުރުނ ްމީވާްކުޅުނ ތެރިނ ްފަރިތަކޮށ ފައިޕޫލަށ ްްނުވަތަށ  ްގެްތީމައަހަރުނ 
ްްްްޅުނ ތެރިނ ކު ުބްމި 5ްްްް"ްްނާޤަވައިދުގައިް ދުވަހު ޓީމުއަހަރުް ނޭޝަނަލ ް ސީނިއަރް ސީނިއަރްްްް/ްްޤައުމީް ޤައުމީް

 ނެއެވެ.ވާްތިސ ނާްއިސ "ްގެްމާނައިނ އ ރިއެކުޅުނ ތެްފައިވާނޭޝަނަލ ްޕޫލ ގައިްފަރިތަކޮށ 

 .ފުރިހަމަްކުރަނ ވާނެއެވެއ ގަނޑުްޖަހާތަްއަދިްްސޮއިްގެްއިސ ްވެރިއެއ ގެއޮފީހުގައިްފޯމުްލިސ ޓުްމުޓީ 12.5
ހުށަހަޅަނ ވާނެިބދޭސީްކުޅުނ ތެރިއެއ ްހިމަނާ 12.6  އެވެ.ނަމަްވިސާްކޮޕީއެއް 
 ނެއެވެ.އުމުގެްފުރުސަތުްދެވޭދަލުގެނަޓަށ ްަބމ ްލިސ ރިނ ްޓީކުގެްޖަރސ ްމީޓިނ ގ މެނޭ 12.7
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 ނ ްހިމެނުްއިއެއ ގައިްކުޅުނ ތެރިނ ްްޓަް .13
ްްވެނަގިްްްކަށ ޓައިއެއ ގައިްކުޅުނ ތެރިޔަ 13.1 2ްްްްގެނ ްކުޅެވޭނީ ްްމެޗެވެ. ްއެއ ްޕެއަރއަކަށ ްްގެްސ ޑަަބލ ްްސ އަދިްމިކ ޑަަބލ ސ 

 ވޭނެއެވެ.ނުކުޅެްއ ޗެމ2ްެްއ ގައިއެޓައި
13.2 ްް ފޯސަބ މިޓައި އެޝަނ ް ހުށައަޅާއިރުް ކުޅުނ ތެރިއަކުމ ް ްްްްއ ް ޖެހިއ ޖެނަމަްމެޗަކ2ްްަޖެހިޖެހިގެނ  ްްށ ް ގިނަވެގެނ  ް10ްް

 .ވެއެވޭނެގެްހުސ ވަގުތުްކޮޅެއ ްދެނިޓުމި
 ޓ ރެނ ތ ްއޯޑަރަށެވެ.ސ ްރިނ ްނެރެނ ވާނީްޓީމުކުޅުނ ތެްއިގަޓައިްޓީމު 13.3
ްްނުވަތަްޕޫްްސީނިއަރްޓީމަށ ްްޤައުމީްްޅާއިރުހަހުށަްްމުްފޯޓީމުްޓައިްސަބ މިޝަނ  13.4 ްްތެރިއަކުްނ ށ ފައިވާްކުޅުފަރިތަކޮލުގައި

އޮ ކުގައިްނޫފީހުގެްވަޒީފާނުވަތަް ްްްްޅުނ ތެރިޔަކުޅޭް ޑަރުގެްތ ްއޯނ އާތައ ްސ ޓ ރެޕެްްޅޭކުްްކުއަނ ތެރިކުޅުްްއެހިމެނޭނަމަ
 ްވެ.ޗަށ ްއަރާނެއެއެނ މެްމައ 

ްގޮތ :ްްޅޭނެްކުްްްޓައިްމ ްޓީް .14
ްްވަތަްއެއަށ ވުރެްގިނަްމެޗުްކާމިޔާުބކުރާްނ4ްުނ ްތަކުްޗުޅޭްމެކުނީްމޮޅުވާްނ ޓައިްވެ.މެޗ7ްްެއެއ ގައިްކުޅޭނީްޓައިޓީމ ް 14.1

 ްއެވެ.ނެވާނ ރަކުހަމަތައ ްފުރިޗުމެގެްހުރިހާްޓައިވެ.ްގ ރޫޕ ްސ ޓޭޖ ގައިްމެޓީ
 ވެ.މެޗެޑަަބލ ސ ްްކ ސ ްމ2ްިްއަދިޑަަބލ ސ ްްއަނ ހެނ 2ް,ްަބލ ސ ޑަފިރެހެނ 3ްްްނީ،ނޭހިމެޓައިއެއ ގައިް 14.2
 ވެ.ކާމިޔާުބކުރާްޓީމެއިނ ްނުވަތަްއެއަށ ްވުރެްގިނަމެޗ 4ްްއިނ ްގެްތެރެމެޗ7ްުމޮޅުވާނީްްކޮނ މެްޓައިްއަކުނ  14.3
 .ްވެުބނ ނެްމިވާްތަރުތީމެޗ ތައ ްކުޅެވޭނީްތިރީގައި 14.4

ްރަތަމަްފިރިހެނ ްޑަަބލ ސ ،ްްފު 14.4.1
ްސ ް،ަބލ ޑަްފުރަތަމަްއަނ ހެނ  14.4.2
ްމިކ ސ ްޑަަބލ ސ ،ފުރަތަމަް 14.4.3
ްދެވެނަްފިރިހެނ ްޑަަބލ ސ ް، 14.4.4
 ދެވަނަްއަނ ހެނ ްޑަަބލ ސ ް، 14.4.5
 ް،ފިރިހެނ ްޑަަބލ ސ ްތިނ ވަނަ 14.4.6
 މިކ ސ ްޑަަބލ ސ ،ނަްދެވަ 14.4.7

ްްޕޮއިނ ޓ 15ްްްްހަމަޖެހިފައިވަނީްްކުޅުމަށ ްްމުާބރާތ ްްމި 14.5 ްްހޯދ15ްްްާްްފުރަތަމަްްއެއ ވަރުވުމުނ 14ްްްް–14ްް)ްްް.ސެޓެވ3ްްެގެ
 .ްމޮޅުވާނެއެވެްސެޓުްއެްޓީމަކުނ 

ްސިކުނ ތުގ60ްްެްްލިބުމުން ްްކުޅުނ ތެރިއަކަށ ްްޕޮއިނ ޓ 8ްްްްފުރަތަމަްްސެޓެއ ގައިވެސ ްްކޮނ މެްްކުޅޭްްޕޮއިނ ޓަށ 15ްް 14.6
 .ްވެނެއެލިޭބްކޮޅެއ ހުސ ވަގުތުްސިކުނ ތުގ120ްްެްދޭތެރޭގައިްސެޓުްދެްއަދި.ްއެވެްލިޭބނެްހުސ ވަގުތުކޮޅެއ 

ް

ްމުބާރާތުނ ްވަކިވުނ ް .15
 ކުރެވޭނެއެވެ.ްއިޢުލާނ ްނ ްވަކިވުމުގެްމުއ ދަތުމުާބރާތުްވެރިވުމާއިްއަދިމުާބރާތުގައިްަބއިފަހުްކުރުމަށ އިޢުލާނ ްްތ މުާބރާ 15.1
ޑ ރޯމީޓިނ ގ  15.2 މުާބރާތުގެް ވަކިވާނަމަް މުާބރާތުނ ް ޓީމެއ ް ަބއިވެރިވެފައިވާް ޖޫރިމަގެމުާބރާތުގައިް ކުރިނ ް ލާްނުްްއިކާނާއަް

 ވަކިވެވިދާނެއެވެ.
ހަ 15.3 މުއ ދަތުް ވަކިވުމުގެް ްްމުާބރާތުނ ް ޓީމެއ  ްްމަވުމުގެފަހުނ ް ގޮތުވަކިވާނަމުާބރާތުނ  ޖޫރިމަނާއެއ ގެް ްްމަް ރ2500ް/-ގައި

ދައ ކަނ ޖެހޭނެއެވެ. އެސޯސިއޭޝަނަށ ް ޓީމަކުނ ް މުއ ްްވަކިވާް ވަކިވުމުގެް މުާބރާތުގެް ޓީމެއ ް އެއ ވެސ ް ްްތުްދަމުާބރާތުނ ް
 ް.ސާްއަނުބރާްނުލިޭބނެއެވެއިްަބއިވެރިވުމަށ ްދައ ކާފައިވާްފައިކިވާނަމަްމުާބރާތުގަވަްހުފަމަށ ހަމަވު
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BADMINTON ASSOCIATION OF MALDIVES 

 

ްްްްމުާބރާތުގެ 15.4 ނުްްޓީމުމެޗަކަށ  މަޤުޫބލ ްމަވެއ ޖެނަޙާޟިރުް ނުވަތަް ނަމަް ނުކުޅުނުް އެމެޗެއް  ޙާޟިރުވެް ނުވަތަް ް
މެޗު ފައިަބްްއުޒުރެއ ނެތިް ްްއިފުރިހަމަނުކޮށ ް އެޓީމެއ  ޢަދަދ3000ަ/-ްްއިއާްްރ1500/ް-ފިނަމަް ދެމެދުގެް ކުނ ްްރް

ީބ.އޭ އިޚ ތިޔާރުް ްްޖޫރިމަނާކުރުމުގެް ޑިސިޕ ލަނަރީ ގެް ލިިބ.އެމ ް ްްްްގެނ ވެއެވެ.ކޮމިޓީއަށ ް ކަނޑައަޅާނީްްްޢަދަދުޖޫރިމަނާގެ
 ީބ.އޭ.އެމ ްގެްޑިސިޕ ލިނަރީްކޮމިޓީއިނ ނެވެް.

ީބ.އޭ 15.5 އެޓީމަކާްމެދުް ާބވަތަށ ަބލާް ކުރިނަމަވެސ ްމައ ސަލައިގެް ްްޕ ސިޑިްްގެްް.އެމ ޖޫރިމަނާް ކޮމިޓީއިނ ްކަނޑައަޅާްލިނަރީ
ްނެއެވެް.އިތުރުްފިޔަވަޅެއ ްއެޅިދާ

ް
 ދިނުނ ް.ްްށ ްޕޮއިނ ޓުްތަކަްޗުްމުބާރާތުގެްމެް .16

ްްްްކުޅެގެނ ްްމުާބރާތުގައި 16.1 ޓައިއަކަށ  ކޮނ މެް ްްްް،ޕޮއިނ ޓ 5ްްމޮޅުވާް ްްއަދި ްްަބކުޅެގެނ  ްްލިވާ ްްޓައިއަކޮނ މެ ްްއިނ ޓް ޕ1ްްޮކަށ 
ްދެވޭނެއެވެ.ް

 ޓ ްދެވޭނެއެވެ.ޕޮއިނ 1ްްށ ްކަޗަމެްޅުވާޓައިގައިްކުޅެގެނ ްމޮ 16.2
 ނެއެވެް.ޕޮއިނ ޓެއ ްނުލިޭބކަށ ްޓައިގައިްޙާޒިރުވެްނުކުޅޭްމެޗަ 16.3
ްްޕޮއިނ ޓ5ްްުްްކުނ ްލިޭބއައިޅުވާްޓަށ ްމޮޙާޒިރުވިްޓީމަްްް،,ްޓައިްނުކުޅެވޭްޙާލަތުގައިޙާޒިރުްނުވެގެނ ްްޓީމުްްގައިްއެއ ޓައި 16.4

ްް ްްއިގައިްކުޓައަދި ށ ްޕޮއިނ ޓެއ ްްމައަދިްޙާޒިރުްނުވާްޓީްްނެއެވެ.ޭބޓުްލިނ ްއިޕ7ްްޮޗުްކާމިޔާުބކުރުމުނ ްލިޭބްްމ7ްްެޅެނ ޖެހޭ
 ލިޭބނެއެވެް.ނު

 ކަނ ކުރާނެގޮތް ތައ ްތަރުތީުބްކުރުމުގައިްޓީމުވުމުނ ްއިްއެއ ވަރުބ ލުގަޓޭްއިނ ޓުޕޮ 16.5
 ްމޮޅުވިްޓައިގެްއަދަދަށެވެ.ރަތަމަްަބލާނީުބްކުރުމުގައިްފުތަރުތީ 16.5.1
ްްއެއ ވަރުްްދުްްމޮޅުވިްޓައިގެްއަދަ 16.5.2 ްްްްުބތަރުތީްްނަމަދެޓީމެއ  ްްކުރުމުގައި ްްބަލާނީ ވުނުްދެްޓީމުްދެމެދުގައިްކުޅެއެ

 ނަތީޖާއަށެވެް.ޓައިގެް
ްްމޮޅު 16.5.3 އަދަދު ޓައިގެް ްްްްއެއ ވަރުވިް ޓީމު ގިނަޓީމުތަކެއ އެއަށ ްްތަނުވަތިނ ް ތަރުތީުބްްްްއެއ ވަރުވެއ ޖެނަމަްްވުރެް

 ް;ކުރުމުގައިްބަލާނީ
 އިގެނ ނެވެްށ ްަބލަތަޗުގެްތަފާްަބލިވިްމެވިްއަދިމޮޅު 16.5.4
 ވެްނަތީޖާއަށެވުނުްޓައިގެްކުޅެްދެްޓީމުްދެމެދުގައިއެްނ ވެސ ްދެްޓީމުްއެއ ވަރުވާނަމަްމިްގޮތު 16.5.5

ކުޅެނ ޖެހޭްހުރިހާްޓައިތައ ްފުރިހަމަްނުކުރެވޭްޙާލަތުގައިމުާބރާތުގައިްއެއ ވެސ ްޓީމަ 16.6 ްް،ކުނ ް ރިހާްޅެފައިވާްހުކުއެްޓީމު
 ވެ.ްޓައިތަކުގެްނަތީޖާތައ ްއުނިކުރެވޭނެއެ

ް
 ށ ްހާޟިރުވުނ .މުާބރާތުގެްމެޗ ތަކަ .17

ތާވަލު 17.1 އެއ ގޮތަށ ް ތާވަލާއިް ްްމުާބރާތުގެް ގަޑީގެ މެޗ ކުޅޭޓ ކުރިމިނ30ްްިކުރެވިފައިވާް ޓީމުް ޙާޟިރުވާނ ްނ ް ކޯޓަށ ް ް
ްްވާނެއެވެ.ްއަދިްތާވަލުކުރެވިފައިވާް ްްކަށ ްއިޢުލާނ މިނިޓ ކުރިނ ްޓައިްސަބ މިޝަނ ްހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.ްމެޗ20ްްަްގަޑީގެ

ްް ތެރ5ްްޭކުރާތާ އިރުް ގެއ ލޭނެމިނިޓ ް އެމެޗ ް ޓީމަކަށ ް ޙާޟިރުނުވާް ކޯޓަށ ް ކުޅޭް ޙާގައިް ޓީމ ް ދެް ްރުޟިއެވެ.ް
 ވާނެއެވެ.ްމެޗ ްކެނ ސަލ ްޖެނަމަނުވެއ 
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 ތަކުގެްޒިނ މާްމުްމުބާރާތުގައިްބައިވެރިވާްކުޅުނ ތެރިނ ނާއިްޓީް .18
ަބޔާނ މެޗު 18.1 ކަނޑައެޅިް ތާވަލ ގައިް ކުޅެނ ޖެހޭް ގަޑީގެތައ ް ގޮވ15ްްިްްކުރާް މެޗަށ ް ކުރިނ ް މެޗަށ ްމިނިޓ ް ދާނެއެވެ.ް

ްް ްްމިނިޓ ްެބލ5ްްުގޮވުމަށ ފަހު،ްއަމ ޕަޔަރްކޯޓަށ އަރާ ްްކުޅުްްޓީމުމަށ ފަހު ރުނުވާނަމަްޟިކުޅުނ ތެރިނ ްޙާނ ތެރިޔާްނުވަތަ
 ޔާްނުވަތަްކުޅުނ ތެރިނ ނަށ ްއެމެޗ ްލިޭބނެއެވެ.ކުޅުނ ތެރިޓީމ ްޙާޞިރުވީް

މިނިޓ ކުރިނ ްމެޗ ްކޮނ ޓ ރޯލ ްމޭޒ20ްްްްާއިވާްގަޑީގެްްނ ފޯރމ ްމެޗ ްކުޅެނ ްހަމަޖެހިފަމ ްސަބ މިޝަްއިވެނ ޓ ގެްޓީްްޓީމު 18.2
ޙަވާލުލުކުރަނ ޖެހޭނެހަވާ އެޓީމަނުކޮްއެވެ.ް ރެށ ފިނަމަް އިޚ ތިޔާރުް ނުދިނުމުގެް ފުރުޞަތުް ކުޅުމުގެް އެޓައިް ފ ރީނ ނަށ ްށ ް

ްލިިބގެނ ވެއެވެް.
ް
 އޮފިޝަލުނ ނާއިްކުޅުނ ތެރިނ ް .19

ްމަނާްޭބސ ްނ ކުރުނ ނ ވެސ ްކުޅިވަރުްކުޅުމުގައިްކުޅުނ ތެރިނ ްޭބނުވާްހުރިހާްޓީމެއ ގެްކުޅުނ ތެރިގައިްަބއިވެރިމުާބރާތު 19.1
ްް މިކަމާމެނުވާޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ވާނ ޖެހޭނެއެނެއެވެ.ް ސަމާލުް ޮބޑަށ ް ވަރަށ ް އޮފިޝަލުނ ް ޓީމ ް މުާބރާތުގެްދުް އަދިް ވެ.ް

ވަ ކަނޑައެޅޭް ހިދެއ ގައިް ފެނިއ ޖެް ކުޅުނ ތެރިކޮމިޓީއަށ ް ޭބނުނ ކޮފައިވޭތޯކިް ޭބސ ް މިފަދަް މިގޮތުނ ްްނ ް ަބލާނެއެވެ.ް ް
މިޓެސ ް ކުޅުނ ތެރިނ ް މިކޮމިކަނޑައެޅޭް އިޖާަބދީް ކުރުމަށ ް ްްޓީޓ ް އެއ ާބރުލާނ  އެއ އާް ޭބހެއ ް މިފަދަް ވެސ ްްޖެހޭނެއެވެ.ް

ްް ށ ްފެނ ނަްފިޔަވަޅެއ ްނަރީްކޮމިޓީއަނުނ ކުރިކަމަށ ްސާބިތުވެއ ޖެނަމަްއެކަމާއިމެދުްމުާބރާތުގެްޑިސިޕ ލިޭބކުޅުނ ތެރިއަކު
 .އެޅޭނެއެވެ

އިްނުވަތަްކުޅުމުނ ްކުޅުމުގެްތެރޭގަްްދިނާއަކަށ ްވާނ ޖެހޭނެއެވެ.ްއަޓީމުްއޮފިޝަލުނ ްއަަބދުވެސ ްކުޅުނ ތެރިނ ނަށ ްނަމޫް 19.2
 ވެ.ތަކުގެްޒިނ މާްއުފުލަނ ޖެހޭނީްޓީމުގެްމެނޭޖަރެޭބރުގައިްޓީމުނ ކުރާްނޭދެވޭްޢަމަލުް

ތެރޭގަ 19.3 ކުޅިވަރުކުޅުމުގެް އަދިް ރެފ ރީނ ނާއިް ހޯލ ތެރޭގައިް ކުޅޭް އޮފިޝަލުނ ނާއިްްް ޓެކ ނިކަލ ް އަމ ޕަޔަރުނާއި،ް އިް
ަބސ ތަދިމާކޮ ހަޑިހުތުރުް ނޭދެވޭް ކުށ ،ް ބޭނުނ ކުރާް ޑިސިޕ ލައ ް މުާބރާތުގެް އޮފިޝަލުނ ނާއިމެދުް ނަރްީްޅުނ ތެރިނ ނާއިް

 ކޮމިޓީއަށ ްފެނ ނަްފިޔަވަޅެއ ްއެޅޭނެއެވެ.
ކުޅުމަށ  19.4 ކުރިނ ކަނޑައެޅިފައިވާްްމުާބރާތ ް ަބއިގަޑިއިރުް ސެޝަނ ގެް ކޯޓ ތަކުނ ްްްް ހަމަޖެހިފައިވާް ކުޅެން  މެޗް 

 އެވެް.އިްކުޅުނ ތެރިނ ްފައިަބނ ވާނެއޮފިޝަލުނ ނާ
ް
 މަލުތަކަށ ްއަޅާނެްފިޔަވަޅުތައ ްއިްކުޅުނ ތެރިނ ނާއިްޓީމުްއޮފިޝަލުނ ްހިނ ގާްނޭދޭވޭްޢަްބާރާތުގަްމުް .20

އޮ 20.1 ނުވަތަް ކުޅުނ ތެރިނ ް ކުޅިވަމެޗެއ ގައިް ކޮފިޝަލުނ ް ޢަމަލެއ ް ޚިލާފުް ރޫޙާއިް ހިނ ގިްްރުގެް އެޢަމަލުް ށ ފިނަމަް
ްްކުޅުނ ތެރިއަކުްނުވަތަްއޮފި ކުރުމުގެްއިޚ ތިޔާރުްީބ.އޭ.އެމ ްގްެްއ ދަތަކަށ ްސަސ މުޝަލަކުްނުވަތަްޓީމެއ ްވަކި ޕެނ ޑް 

 ްކޮމިޓީއަށ ްލިިބގެނ ވެއެވެ.ސިޕ ލަނަރީޑި
ރުނ ްނުވަތަްސަސ ޕެނ ޑ ްކުރުނ ،ްްކުްނުވަތަްއޮފިޝަލަކުްޖޫރިމަނާކުއިްކުޅުނ ތެރިޔަހިނ ގިްޢަމަލުގެްކުޑަޮބޑުްމިނަށ ަބލަ 20.2

ްމުާބރާތ ތަގައިްަބއިވެރިްނުވެވޭގޮތަށ ްސަސ ޕެނ ޑ ްްީބއޭއެމުނ ްހިނ ގާްްްނ ްނުވަތަްވަކިްމުއ ދަތަކަށ މުާބރާތުނ ްވަކިކުރު
 ރެވިދާނެއެވެ.ކު

ކުށެއ ގެ 20.3 ކުރާް ކުޅުނ ތެރިއަކުް މެޗެއ ގައިް ކާޑެއ ްްމުާބރާތުގެް ކާޑަސަަބުބނ ް އެދެއ ކިް ދައ ކާފިނަމަް ޖޫރިމަނާްގެް ކަށ ް
500ްރުފިޔާ،ްރަތ ްކާޑަކަށ ްްްްް-/250ކަށ ްްކާޑަްްއެއ ގެްގޮތުގައިްކޮނ މެްރީނދޫރިމަނާދައ ކަނ ޖެހޭނެއެވެ.ްމިގޮތުނ ްޖޫ

ްރުފިޔާްއެސޯސިއޭޝަނަނ ްދައ ކަނ ޖެހޭނެއެވެް.2000ް/-ްރުފިޔާްއަދިްކަޅުްކާޑަކަށ 
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 ކޮށ ލުނ ްމެޗ ްދޫް.21ްް
ކުރިކަމަށ ްމުާބރާތުގެްރެފ ،ްކުތުގެްއެއ ވެސ ްއިވެނ ޓެއ ގައިމުާބރާ 21.1 ރީއަށ ްފާހަގަކުރެވިއ ޖެްޅުނ ތެރިއަކުްމެޗ ްފިކ ސް 

ޅޭނެއެވެ.ްމައ ސަލަްީބ.އޭ.އެމ ްްހެޓީއަށ ްހުށަގެްޑިސިޕ ލިނަރީްކޮމިސަލައެއ ްބެލުމަށ ޓަކައިްީބ.އޭ.އެމ އ ގައިްއެމައ ދެނހި
ރިކަމަށ ްސާިބތުވެއ ޖެނަމަ،ްއެޓީމެއ ްނުވަތަްްހުްކަނޑައެޅިގެނ ްމެޗ ްފިކ ސ ްކުމިޓީނ ްެބލުމަށ ފަގެްޑިސިޕ ލިނަރީްކޮ

ްްކުޅުނ ތެ ކުރެވޭރިއަކު ްްނެއެޖޫރިމަނާް ވައެްްއަދިވެ. މުާބރާތުނ ް އެކުޅުނ ތެރިއެއ ް ކުރުޓީމެއ ްނުވަތަް ގޮތެއ ްްކިް މެދުް މާް
 ނެއެވެް.މާނިނ 

ވާ 21.2 މަށ ްހުރަހެއ ްއެޅޭފަދަްކުރާްއެހެނ ްޓީމަކަށ ްކުރިއަށ ދިއުދަޓީމުްއިވެނ ޓުގައިްމެޗ ްފިކ ސ ްކުރުމަކީްމުާބރާތުގައިް
 .ދުގައިްނެރުމެވެރިވެގެނ ްގަސ އެއަށ ވުރެްގިނަްޓީމ ްަބއިވެްނަތީޖާއެއ ްއެއ ޓީމ ްނުވަތަ

އިްދޫކޮށ ލައިފިނަމަ،ްނުވަތަްއެމެޗަކަށ ްޙާޟިރުްނުވެއ ޖެނަމަ،ްއިވެނ ޓެއ ގެްމެޗެއ ްމަޤ ޫބލުްއުޒުރަކާްނުލާްޤަސ ތުގަ 21.3
ިބގެނ ވެއެވެ.ް)މަޤ ޫބލުްްތުްނުދިނުމުގެްއިޚ ތިޔާރުްމުާބރާތުގެްރެފ ރީއަށ ްލިްއިވެނ ޓުގެްމެޗުްކުޅުމުގެްފުރުޞަވަނަދެ

ކަމުގައިޢުޒު ކުޅުނ ްްްރެއ ް ޑޮކ ބަލާނީް އެކަމަށ ް އަނިޔާއެއ ވެގެނ ް ނުވަތަް ބަލިވެގެނ ް ލިޔުމެއ ްްތެރިޔާް ދީފައިވާް ޓަރް
ޤު ދިމާވާް ކުއ ލިއަކަށ ް ތާވަދުހުށައެޅުމުނ ނެވެ.ް އެކަނ ް ނަމަް ޙާދިސާއެއ ް ގަޑީގެކުރިނ ްްރަތީް ކުރެވިފައިވާް ލުް

 ގަނ ވާނެއެވެ.(މުާބރާތުގެްރެފ ރީއަށ ްއަނ ްއެސޯސިއޭޝަނަށ ްނުވަތަ
 

 ރުްއިސ ތިހާް.22ް
ކު 22.1 ޓީމ ް ތަކެއ ގައިް މެޗ ް ނުވަތަް މެޗެއ ގައިް ރާއ ޖޭގެްމުާބރާތުގެް ދީނާއިް އިސ ލާމ ް އިޝ ތިހާރަކީް ކުރާް ޅުނ ތެރިނ ް

ްށ ްވާނ ޖެހޭނެއެވެް.އިޝ ތިހާރަކަްވާއިދާްހިލާފުްނުވާްޤަޤާނޫނާއި
ް

 މުބާރާތ ްކުޅޭްޖާޒީް.32ް
އިްްއެދެވިގެނ ވާްހެދުމެއ ގައެވެ.ްޓެލެވައިޒ ޑ ްމެޗ ްތަކުގަކުޅުމަށ ނ ޓަނ ްެބޑ މިްވާނީނ ގެްމެޗ ތައ ްކުޅެމުާބރާތު 23.1

މުގެްމެއ ގައެވެ.ްއަދިްމުާބރާތ ްހުޅުވުވައ ތަރެއ ގެްހެދުއ ކަނ ްދޭހަވާފަދަްއެއ ޕެއަރއެްކުޅެނ ވާނީޑަަބލ ސ ްޕެއަރް
ްޓީމެއ ކަނ ްދޭހަވާފަދަްވާނ ްވާނީްއެއީނ ތެރިނ ްޙާޟިރުމިއ ޔާތަށ ްޓީމ ްތަކުގެްކުޅުރަސ މިއ ޔާތާއިްނިނ މުމުގެްރަސ ް

 ޖާޒީްހެދުމެއ ގައެވެ.
 އެވެް.އަކަށ ްވާނ ޖެހޭނެަބޔާނ ކުރާްޖާޒީއަކީްސާފުތާހިރު،ްކުޅިވަރުގެްރޫޙާްޚިލާފުނުވާްޖާޒީމަތީގައިް 23.2
ނ ްއަދްިްއުސ މިް 5cmއޮފީސ ްނުވަތަްކ ލަުބގެްނަނ ްް)ްޖަހަނ ވާނެއެވެ.ްޓީމުގެްނަނ ްއިްފަހަތުގަޓީމުތަކުގެްޖާޒީގެ 23.3

ް(އުސ މިނ 6cm – 10cm ްކުޅުނ ތެރިޔާގެްނަނ ްޖަހާނަމަްނ ކުޅުނ ތެރިޔާގެްނަ
ް

ްްފައިސާްއިނާމ ްއަދްިްްްވާްވަނަތައ ްހޮްް.24
ޓީމ ްަބއިވެރިވެއ ޖ6ްްެދުވެގެނ ްްހޮވާނީްމަވަނ3ްަ.ްނަްއެވެވ3ްަދިްވަނަްއ2ްްަނަ،ްވ1ްަްނީމުާބރާތުގައިްހޮވާ 24.1

ްނަމައެވެ.
 އިނާމުްދާްޓީމުތަކަށ ްދެވޭގެްވަނަތަކަށ ްމުާބރާތު 24.2

 ސެޓ ފިކެޓ ްއަދިްމެޑަލ ްރަނ ް،ފައިސާްއިނާމުް،ޓ ރޮފީްށ ޕިއަނ ްޓީމަޗެމ މުާބރާތުގެް 24.2.1
 ސެޓ ފިކެޓް ްއަދިްމެޑަލ ްރިހިް،ފައިސާްއިނާމުްްށ ޓީމަްރަނަރަޕ މުާބރާތުގެް 24.2.2
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BADMINTON ASSOCIATION OF MALDIVES 

 

ްސެޓ ފިކެޓ ްއަދިްމެޑަލ ްލޯް،ފައިސާްއިނާމުްތަކަށ ޓީމުްދާއަށ ނަތިނ ވަމުާބރާތުގެް 24.2.3
ް
ް
ް
ް
ްވާއިދުގައިްނުހިމެނޭްކަމެއ ްދިމާވުނ ްމުބާރާތުގެްޤަްްްް.25

ފެޑެރޭޝަނ ގެް އިްއެކަމެއ ްނިނ މާނީްަބއިނަލ އަޤ ވާމީްެބޑ މިނ ޓަނ ލަތެއ ގަހާޖެްމާވެއ ހިމެނޭްކަމެއ ްދިނުްއިދުގަޤަވާޢި
ް.ވެއެރެފ ރީްވާއިދުތަކަށ ްަބލާްމުާބރާތުގެޤަ
ް

ްނިމުނީް..ް..
ް
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ްޓީމުތައް ްތިނ ވަނަްރަނަރަޕ ްޓީމ ްޗެމ ޕިއަނ ްޓީމ ްް#
20,000ް10,000ް5,000ްްއިނާމ ްފައިސ1ްާ


