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 ދު ޢި ޤަވާ   2022  ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 
 

 

.މުބާރާތުގެ  1 1 " އެވެ. 2022ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް  " ނަމަކީ މުބާރާތުގެ މި

 ނަން 

މާއި  ށ.ފޭދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް، އިޖުތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކުރު •

  ފޭދޫ .ށ  ، ކުރިއެރުވުމާއި  ފުޓްސަލް  އުފެއްދުމާއި،   ކުޅުންތެރިން   ފުޓްސަލް   ހުނަރުވެރި   ފޭދޫގައި .ށ

  އެކަމުގައި   ދައްކާލުމަށާއި،   ހުނަރުތައް   ފުޓްސަލްގެ  ޒުވާނުންގެ  ހާއްސަކޮށް   ވަކިން  ރައްޔިތުންނާއި، 

 ން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ތަނަވަސްކޮށްދިނުވާދަ 

މަޤްސަދު . 2 2  

 ރާވާ  މިމުބާރާތް. ސްޮޕންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ މިމުބާރާތް

 ނެވެ.  އަކުންހިންގާ ކޮމެޓީ މެމްބަރުންގެ   5ން އެކުލަވާލާ ކައުންސިލު  ފޭދޫ.ށ ހިންގާނީ 

ގާ  މުބާރާތުގެ ހިން . 3 3

ސަރ ކޮމެޓީ އަދި ސްޕޮން   

ފީފާ  ގައި އަމަލު ކުރާނީ  އެހެންކަމުން ހުރިހާކަމެއްގައި މިމުބާރާތު. ފުޓުސަލް މުބާރާތެކެވެ މި މުބާރާތަކީ  

  .ގޭމްއާ އެއްގޮތަށެވެ  ފުޓްސަލް ލޯ އޮފް ދަ 

 

 މި މުބާރާތުގެ ރެފްރީން ހަމަޖައްސާނީ މިމުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.  

4.1 

 

4.2 

 

ތައް  ޤަވާޢިދު . މުބާރާތުގެ  4

 އަދި ރެފްރީން 

ކައުންސިލުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައިވާ  ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް   މުބާރާތުގެ މި

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ  ފޭދޫމުއްދަތުގައ   އިދާރާއަށް  މުބާރާތުގައި    .ކައުންސިލް  ހުށަހަޅާއިރު  ފޯމު  އަދި 

 ރުފިޔާގެ ޑިޕޮސިޓެއް ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 500.00ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން  

5.1 

 

 

5.2 

ޓީމް ލިސްޓް  .  5  

ކުޅުންތެރިން  މާއި  ހުށައެޅު 

 އަދި ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

mailto:info@feydhoo.gov.mv
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 އެއްވެސް  ލިސްޓަށް ޓީމްއޮފިޝަލުންނެވެ.   3ކުޅުންތެރިންނާއި  10ޓިމް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނީ ޖުމްލަ   

ގުރުއަތުލުމާ ތާރީޚަކީ ފަހު  އެންމެ ގެނެވޭނެ  ބަދަލު  އެ  ބޭނުންނަމަ ގެންނަން  ބަދަލެއް އި  މުބާރާތުގެ 

   ޔަށެވެ. މަހަ

  ގޮތުގައި   ބަދަލުކުޅުންތެރިންގެ. ކުޅުންތެރިންނަށެވެ  5 އެރޭނީ ދަނޑުމައްޗަށް ކުޅެން  ޓީމެއްގައި  މުބާރާތުގެ 

 .  ޖެއްސިދާނެއެވެ ކުޅުންތެރިން 5

ފަރާ ރަޖިސްޓީގައިވާ  މިރަށުގައި  ބަލާނީ  މިމުބާރާތުގައި  ގޮތުގައި  ކުޅުންތެރިންގެ  މިރަށުގެ  ރަށު  ތްތަކާއި 

 . ގެން އުޅޭ ފަރާތްތެކެވެށްރަށްވެއްސަކާއި ކައިވެނިކޮ 

ކުޅެން އެރޭނީ ރަށުން ބޭރު    .ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ  02ކޮންމެޓީމަކަށްވެސް ރަށުންބޭރު  މުބާރާތުގައި  

  ކުޅުންތެރިއަކަށެވެ.   1ފަހަރަކު 

 

 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

 

 . ލިސްޓުގައިވެސް ތިރީގައިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެއްގެ ޓީމް  ކޮންމެ ޓީމެ

 މެނޭޖާރ •

 ކޯޗް  •

 ފަސްޓްއެއިޑް •

ޓީމަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައިމުގައި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ޓީމުގެ  . ޓީމެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ މެނޭޖަރއެވެ

 . މެނޭޖަރ ނަގަންވާނެއެވެ

 . ޓީމުގައެވެ 1އޮފިޝަލަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ  ށް އަދިކުޅުންތެރިއަކަ

.16  

 

 

 

.26  

 

 

 

މެނޭޖަރ އަދި  .  6

ލުން ޝަ އޮފި   
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މުބާރާތުގެ ލޯގޯ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް އެޓީމެއްގެ ޖާޒީގައި ޖަހަންވާނެއެވެ. ލޯގޯ ހުންނަންޖެހޭ ސައިޒަކީ  

އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ޓީމް ލޯގޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް    . އެވެއިންޗ2ި  އިންޗި  2

 . ނެވެވާ ންދުވަސް ކުރިން އިންތިޒާމު ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅާ  10ފައިލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ  PNGލޯގޯގެ 

.17 . މުބާރާތުގެ ލޯގޯ އަދި  7 

 ޓީމުތަކުގެ ލޯގޯ 

 ޒީގެ ކުލަ ޓީމް ލިސްޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ރމުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ޖާކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް 

ތިބެންޖެހޭނީ ޖާ  އެއްކުލަ  ކުޅުންތެރިން  ސްޓާކީން ހުންނަން ވާނީ  ) ޒީ އާއި ސްޓާކީން  ރކުޅުންތެރިން 

ޒީ  ރ ޖާ  ވެ.  އަދި ބޫޓަށް އަރައިގެންނެ އަށް އަރައި ކަށިމަތި އަޅައި  (   ، ކީަޕރު ވަކި ކުލައަކުންއަކުން

ވާނެއެވެ ހުންނަން  ފެންނަން  ނަންބަރ  ޓެނިހަށް  . ފަހަތުގައި  ނުވަތަ  ބޫޓް  ތިބެންޖެހޭނީ  އޮފިޝަލުން 

 އަދި އޮފިޝަލުންގެ ޖާރޒީ އާއި ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ އެއްގޮތްވެގެން ނުވާނެއެވެ.   .އަރައިގެންނެވެ

ޒީ ނުވަތަ އެހެނިހެން  ރމެދުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށް ވާތީ ބޭނުންކުރާ ޖާ  ޒުވާނުންގެމިމުބާރާތަކީ ރަށުގެ   

 . ތަކެއްޗަކީވެސް މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ އެއްޗެހިކަމުގައި ވާންނާނެއެވެ

.18  

 

 

 

.28  

 

 

ޒީ  ރ . ޖާ 8  

 . ބްރޭކެއް ލިބޭނެއެވެމިނެޓްގެ  05ދެހާފް ދޭތެރޭ . މިނެޓްގެ ދެހާފެވެ 20މުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ކުޅެވޭނީ  

 ޓީމަށް ޓައިމް އައުޓްގައި ދަނޑުން ފޭބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  2މެޗްކުޅޭ 

.19 . ވަގުތު 9   

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

 . ދަނޑަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ

 ޓީމެއް ގަޑިޖެހުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ މެޗް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. 

މަދުވެގެ  ގަޑިއަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފެށެން  ތިބެންޖެހޭނެއެވެ 3ން  މެޗް  ކުޅުންތެރިން   3. ކުޅުންތެރިން 

ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ ދެ ގޯލް   3ރުނުވީކަމަށް ބަލާ އިދިކޮޅު ޓީމަށް  ޟިހަމަނުވާނަމަ އެޓީމެއް ގަޑިއަށް ޙާ 

 . ލިބޭނެއެވެ

.101  

 

.201  

. ދަނޑަށް ހާޟިރުވުން 01  
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SH. FEYDHOO COUNCIL CUP 2022 

 / ރީނދޫ ކާޑު  ރަތް ކާޑު 

 . ރީނދޫ ކާޑާއިއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފިނަމަ ޖެހިގެން އަންނަމެޗެއްގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ   2އެއްމެޗެއްގައި  

 ރީނދޫ ކާޑު ހަމަވެފައި އިނަސް ޖެހިގެން އަންނަ މެޗެއްގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.   2ދެމެޗު ކުޅެ  

އަދި ބެންޗުގައި ތިބެވޭނީ  . ނާދެވޭނެއެވެސަސްެޕންޝަނެއް އައިސްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބެންޗަކަށް 

 . ވެޏެއެދުވަހެއްގެ ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން 

 . ފައިނަލް މެޗަށް ރަތްކާޑު ހަމަވެފައިވާނަމަ އެ ރަތްކާޑު  މާފްކުރެވޭނެއެވެ

ބަހުންނެވެ ރީތި  ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ  ތުގެ މަސްލަޙަތު  މުބާރާ. މުބާރާތުގެ 

ޢަމަލު ހިލާފް  ރޫޙާއި  ކުޅިވަރުގެ  އުފައްދާ  ހަމަނުޖެހުން  ނުވަތަ    ނަގާލާ  ކުޅުންތެރިޔަކު  ހިންގާ 

އޮފިޝަލަކުވިއަސް ނުވަތަ ޓީމެއްވިޔަސް އެހިންގި ޢަމަލަށް އެޓީމަކަށް ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިޔަކަށް ނުވަތަ  

 . ތަށް ލިބިގެންވެއެވެޔާރު މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާ އޮފިޝަލަކަށް އަދަބުދީ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޙްތި

ކުޅުންތެރިޔަކު   ބޭރުގައިވިއަސް  ދަނޑުން  ތެރޭގައި  މުބާރާތުގެ  ނުވަތު  ވަގުތު  ހިނގަމުންދާ  މިމުބާރާތް 

ހިންގާފަރާތުގެ   މުބާރާތް  ޓީމެއްވިޔަސް  ނުވަތަ  އޮފިޝަލަކުވިޔަސް  ނުވަތަ  ސަޯޕޓަރަކު  ޓީމެއްގެ 

ކޮށްފިނަމަ  އިންތިޒާމުތަކާއި،   ޢަމަލެއް  ހިނގާފަދަ  ހަމަނުޖެހުން  ދެކޮޅުހަދާ  ނިންމުންތަކާ  ރެފްރީންގެ 

މިގޮތުން  އެޓީމަކަށް ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިޔަކަށް  . އެމައްސަލަ އެއްބަލާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

އިން  މުބާރާތް  އިޙްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  މުބާރާތުން  އަދަބުދީ  އޮފިޝަލަކަށް  ކުރާފަރާތަށް  ނުވަތަ  ތިޒާމު 

 . ލިބިގެންވެއެވެ

ނިމޭތާ   މެޗް  އޮވެއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ދިމާވާ  ތެރޭ   3މެޗެއްގައި  ގަޑިއިރު 

 . މައްސަލަ ލިޔުމަކުން އިންތިޒާމު ކުރާފަރާތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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ޑިސިޕްލިނަރީ  .  11

 މައްސަލަ 

. އެވެކުރެވޭނެ  ޖޫރިމާނާ ޓީމް ރުފިޔާއިން  2000 ވަކިވެއްޖެނަމަ މުބާރާތުން ގުރުއަތުލުމަށްފަހު  މުބާރާތުގެ  1.21 ން . މުބާރާތުން ވަކިވު 21   

mailto:info@feydhoo.gov.mv


c 

        

 

                               ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޭދޫ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  

  ފޭދޫށ.  
   ދިެވހިރާއްޖެ 

 

 Page 5                                      / ދިވެހިރާއްޖެ   ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،    ފޭދޫ މިލަދުންމަޑުލު  

 info@feydhoo.gov.mv  އީމެއިލް: 6540045ފޯން، ފެކްސް: 
SH. FEYDHOO COUNCIL CUP 2022 

  ބޭ ޕޮއިންޓް ލި .1

 ފައިދާ ގޯލް   .2

 ޖެހި ގޯލް   .3

 ވަން ގޯލް   .4

އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެން އަމަލު ކުރާނީ އިންތިޒާމު ކުރާފަރާތުން ކަނޑައަޅާ  މި ހުރިހާ ގޮތަކުން  .5

 ގޮތަކަށެވެ. 

ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ މެޗެއްނަމަ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވުމުން އިތުރަށް ނުކުޅެ ެޕނަލްޓީ ޖަހައިގެން   .6

 . ނަތީޖާ ނެރޭނީއެވެ

.131 . މެޗްގެ ނަތީޖާ އަދި  31 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތް 

ރަންމެޑަލް،    10،000.00)  ޓީމް  ޗެންޕިއަން • ތަށި،  ވާދައިގެ  އިނާމު،  ފައިސާގެ  ރުފިޔާގެ 

 ހަނދާނީ ލިޔުން(  

 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު، ޓްރޮފީ، ރިހިމެޑަލް، ހަނދާނީ ލިޔުން(   5،000.00)  ޓީމް  ރަނަރަްޕ •

 )ހަނދާނީ ލިޔުން(  ޓީމް ފެއާްޕލޭ •

 ޔާ )ޓްރޮފީ( ކުޅުންތެރި   މޮޅު މެޗެއްގެ ކޮންމެ •

 ޔާ )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން( ކުޅުންތެރި   މޮޅު މުބާރާތުގެ •

 ކުޅުންތެރިން )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން(   5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  •

 )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން(   ސްކޯރާ ޓޮްޕ •

 )ޓްރޮފީ، ހަނދާނީ ލިޔުން(  ކީަޕރ މޮޅު •

 މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު )ހަނދާނީ ލިޔުން(  •

މުބާރާތުގައި ހޮވުމަށް  .  14 14.1

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގާމުތައް 

 

 

 

 

އެހެން  . މި ޤަވައިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީންނެވެ

ރެފްރީންނާއި  ޗެއްގެ  ނަމަވެސް މެޗް ކުޅޭވަގުތުގައި ކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އެމެ

 މެޗް ކޮމިޝަނަރއެވެ. 

. މި ޤަވައިދުގައި  15 15.1

 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 
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