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2022 ޤަވާޢިދު ފުޓްސަލް ުމބާރާތުގެ ކައުްނސިލް ހދ ހަިނާމދޫ  

 

 ނަން .މުބާރާތުގެ 1 1 . " އެވ2022ެ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް   ހަނިމަދޫމި މުބާރާތުގެ ނަމަކީ " 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް، އިޖުތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް   ހދ ހަނިމާދޫ  •
ފުޓްސަލް      ކުޅުންތެރިން  އުފެއްދުމާއި ލްހުނަރުވެރި  ފުޓްސަ   އިގަހދ ހަނިމާދޫގައި އާލާކުރުމާއި 

ހުނަރުތައް    ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ ފުޓްސަލްގެ  ރައްޔިތުންނާއި ހދ ހަނިމާދޫގެކުރިއެރުވުމާއި، 
 ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ތަނަވަސްކޮށްދިނުން އި ވާދ އެކަމުގަ ، ދައްކާލުމަށާއި

 މަޤްސަދު . 2 2

މި މުބާރާތަކީ ފުޓުސަލް މުބާރާތެކެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާކަމެއްގައި މިމުބާރާތުގައި އަމަލު ކުރާނީ ފީފާ  
 . ފުޓްސަލް ލޯ އޮފް  ދަ ގޭމްއާ އެއްގޮތަށެ ވެ 

ށް ހިންގަން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އިން  މި މުބާރާތުގެ ރެފްރީން ހަމަޖައްސާނީ މިމުބާރާތް އިންތިޒާމުކޮ
 ފަރާތުންނެވެ. ހަވާލު ކުރާ 

3.1 
 

3.2 
 

އަދި   . މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުތައް  3
 ރެފްރީން 

މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައިވާ  
 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.   ހަނިމާދޫ މުއްދަތުގައ   

4.1 
 
 
 

 ޓް . ޓީމް ލިސް 4
އަދި   ހުށައެޅުމާއި ކުޅުންތެރިން 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

 
 3 ކުޅުންތެރިންނާއި 10 އަދި ގިނަވެގެން 8މަދުވެގެން   ޓިމް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނީ ޖުމްލަ

 ސްޓީމް ލިސްޓަށް އެއްވެ .އޮފިޝަލުންނެވެ 
  

ގުރުއަތުލުމާއި ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންނަމަ  އެ ބަދަލު ގެނެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މުބާރާތުގެ  
 . ހަމަޔަށެވެ

ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. ބަދަލުކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގަ އި    5މުބާރާތުގެ ޓީމެއްގައި ކުޅެން ދަނޑުމައްޗަށް އެރޭނީ 
 ކުޅުންތެރިން ޖެއްސިދާނެއެވެ.  5

ރާ  އެ މުއައްސަސާ އެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި މިމުބާރާތުގައި ބަލާނީ މިރަށުގައި 
 ރަށްވެއްސަކާއި ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތެކެވެ.  ރައްވެހިންނާއި އަދި ފަރާތްތަކާއި މިރަށުގެ

 
ކުޅުންތެރިން ޖެހިދާނެއެވެ. އަދި ފިރިހެން   3ބޭރުން  ވައްސަސާގެމު އަންހެން ޓީމްގައި މުބާރާތުގައި

 ކުޅުންތެރިންނެވެ.  3ބޭރުން ޖެހޭނީ  އްސަސާގެމުވަ ޓީމްގައި
 ކުޅެވިދާނެއެވެ، ށް  ކަން މުވައްސަސާއަހެތެރިއަކު އެއް ހިމެނޭ ކުޅުންސާއެއެއްމުވައްސަ
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  ޔަކުން ތް އެއްވެސް ކުންފުން ދި ސަރުކާރު ހިއްސާއެއް ނެއްޔާ އަޖަމިލަބް ބާރާރުގައި އެއްވެސް ކުމުމި 
  އެވެ. ވޭނެއެއް ނުވެ ބައިވެ

 ޓީމެއްގެ ޓީމް ލިސްޓުގައިވެސް ތިރީގައިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. ކޮންމެ 
 މެނޭޖާރ

 ކޯޗް 
 ފަސްޓްއެއިޑް

ޓީމެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ މެނޭޖަރއެވެ. ޓީމަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައިމުގައި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ޓީމުގެ  
 މެނޭޖަރ ނަގަންވާނެއެވެ. 

 ޓީމުގައެވެ.  1 އަކަށް އަދި އޮފިޝަލަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ ކުޅުންތެރި

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 

 އޮފިޝަލުން  . މެނޭޖަރ އަދި  5
 
 
 
 
 

2 
. މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީގެ ކުލަ ޓީމް ލިސްޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް

އެއްކުލަ    ކުޅުންތެރިން   ( ސްޓާކީން ހުންނަން ވާނީ    ކުޅުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނީ  ޖާރޒީ އާއި ސްޓާކީން
ޖާރޒީ   . ރު ވަކި ކުލައަކުން ) އަށް އަރައި ކަށިމަތި އަޅައި އަދި ބޫޓަށް އަރައިގެން ނެވެއަކުން، ކީަޕ

ފަހަތުގައި ނަންބަރ ފެންނަން ހުންނަން ވާނެއެވެ. އޮފިޝަލުން ތިބެންޖެހޭނީ ބޫޓް ނުވަތަ ޓެނިހަށް  
.   އަރައިގެންނެވެ. އަދި އޮފިޝަލުންގެ ޖާރޒީ އާއި ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ އެއްގޮތްވެގެން ނުވާނެއެވެ

ވާތީ ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީ ނުވަތަ އެހެނިހެން  މިމުބާރާތަކީ ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށް 
 ތަކެއްޗަކީވެސް މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ އެއްޗެހިކަމުގައި ވާންނާނެއެވެ. 

 

6.1 
 
 
 
 

 .  ޖާރޒީ 6

 ބްރޭކެއް ލިބޭނެއެވެ.  މިނެޓްގެ  05މިނެޓްގެ ދެހާފެވެ. ދެހާފް ދޭތެރ  20މުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ކުޅެވޭނީ  
 . ޓީމަށް ޓައިމް އައުޓްގައި ދަނޑުން ފޭބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ 2 މެޗްކުޅޭ

 ވަގުތު   .7 7.1

މިނެޓް ކުރިން   10އެޓީމެއް ކުޅެންޖެހޭ ކޮންމެ މެޗެއްވެސް މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ 
 ދަނޑަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 

 . ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުންނެވެޓީމެއް ގަޑިޖެހުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ މެޗް ކޮމިޝަނަރ 
ކުޅުންތެރިން   3ކުޅުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.   3  މެޗް ފެށެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް މަދުވެގެން 

ގޯލް    1އިންޓާއި ފައިދާ ޮޕ 3ހަމަނުވާނަމަ އެޓީމެއް ގަޑިއަށް  ޙާޟިރުނުވީކަމަށް ބަލާ އިދިކޮޅު ޓީމަށް 
 ލިބޭނެއެވެ. 

8.1 
8.2 

 ދަނޑަށް ހާޟިރުވުން .  8
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 ރަތް ކާ ޑު / ރީނދޫ ކާ ޑު 
 ވެ. ރީނދޫ ކާޑާއިއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފިނަމަ ޖެހިގެން އަންނަމެޗެއްގައި ނުކުޅެވޭނެއެ 2އެއްމެޗެއްގައި 
 . ރީނދޫ ކާޑު ހަމަވެފައި އިނަސް ޖެހިގެން އަންނަ މެޗެއްގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ 2ދެމެޗު ކުޅެ  

ނާދެވޭނެއެވެ. އަދި ބެންޗުގައި ތިބެވޭނީ    ފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބެންޗަކަށްންޝަނެއް އައިސްސަސްެޕ
 އެދުވަހެއްގެ ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. 

 ފައިނަލް މެޗަށް ރަތްކާޑު ހަމަވެފައިވާނަމަ އެ ރަތްކާޑު  މާފްކުރެވޭނެއެވެ. 
 ދައްކަންވާނީ ރީތި ބަހުންނެވެ. މުބާރާތުގެ މަސްލަޙަތު  މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންނާއި ވާހަކަ

ޖެހުން  އުފައްދާ  ކުޅިވަރުގެ  ރޫޙާއި  ހިލާފް  ޢަމަލު  ހިންގާ  ކުޅުންތެރިޔަކު  ނުވަތަ  ނުހަމަ ގަލާ ނަ
އޮފިޝަލަކުވިއަސް ނުވަތަ ޓީމެއްވިޔަސް އެހިންގި ޢަމަލަށް އެޓީމަކަށް ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިޔަކަށް ނުވަތަ  

 ލަކަށް އަދަބުދީ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފިޝަ
މިމުބާރާތް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ނުވަތު މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުން ބޭރުގައިވިއަސް ކުޅުންތެރިޔަކު  

ސް  މުބާރާތް  ހިންގާފަރާތުގެ  ޔައޮފިޝަލަކުވިޔަސް  ނުވަތަ  ޓީމެއްވި ޓަރަކު  ނުވަތަ  އްގެ  ސަޯޕޓީމެ
ރެފްރީންގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅުހަދާ ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ    އިންތިޒާމުތަކާއި

 ކަށްއެމައްސަލަ އެއްބަލާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތުން  އެޓީމަކަށް ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިޔަ
ނުވަތަ އޮފިޝަލަކަށް އަދަބުދީ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މުބާރާތް އި ންތިޒާމު ކުރާފަރާތަށް  

 ލިބިގެންވެއެވެ. 
ގަޑިއިރު ތެރޭ    3  މެޗެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް އޮވެއްޖެނަމަ މެޗް ނިމޭތާ

 އް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ލިޔުމަކުން އިންތިޒާމު ކުރާފަރާތަ
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9.6 
 

 މައްސަލަ . ޑިސިޕްލިނަރީ  9

 ން . މުބާރާތުން ވަކިވު 10 10.1 ރުފިޔާއިން ޓީމް ޖޫރިމާނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  1000މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަށްފަހު މުބާރާތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ 

 
 ވަން ގޯލް    ގޯލް  ޖެހި    ފައިދާ ގޯލް      ޓްއިންލިބޭ ޮޕ

އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެން އަމަލު ކުރާނީ އިންތިޒާމު ކުރާފަރާތުން ކަނޑައަޅާ   މި ހުރިހާ ގޮތަކުން
 . ގޮތަކަށެވެ 

ނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނަތީޖާ  ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ މެޗެއްނަމަ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވުމުން އިތުރަށް ނުކުޅެ ެޕ
 ނެރޭނީއެވެ. 
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ޕޮއިންޓް   . މެޗްގެ ނަތީޖާ އަދި 11 11.1
 ދެވޭގޮތް 



a 

   

 

 ,Secretariat of the hanimaadhoo Council  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

South Thiladhunmathi 

 Hdh. hanimaadhoo, Rep. of Maldives .ދިވެހިރާއްޖެ، ހދ.ހަނިމާދޫ 

         

  

 . ، ހަނދާނީ ލިޔުންރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު، ވާދައިގެ ތަށި، ރަންމެޑަލ5000ްއަން  ޓީމް ޗެންިޕ
 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު، ޓްރޮފީ، ރިހިމެޑަލް، ހަނދާނީ ލިޔުން  2000ޓީމް އަްޕ ރަނަ

ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު   5 ކުޅުންތެރިން   5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު
ކުޅުންތެރިޔާ، އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީަޕރ  

 ން (ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުހިމަނަންވާނެއެވެ.

ހޮުވމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ   މުބާރާތުަގއި. 12 12.1 
 އް މަާގމުތަ

 
 
 
 

މި ޤަވައިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީންނެވެ. އެހެން  
 ރެފްރީންނާއި   ނަމަވެސް މެޗް ކުޅޭވަގުތުގައި ކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އެމެޗެއްގެ

 . މެޗް ކޮމިޝަނަރއެވެ

. މި ޤަވައިދުގައި ނެތްކަމެއް  13 13.1
 ދިމާވުން 
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