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 އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް  ސްޕޯޓްސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ިއންސްޓިިޓއުޓް އޮފް ސްޯޕޓްސްގެ ގަާވއިދު 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 ނަން  ތަޢާރުފާއި

 

 އަދި  ލަބުކު ކުޅިވަރު ،ފަރާތްތަކާއި އެކިއެކި ކުޅިވަރުކުޅޭ ގަވާއިދަކީ މި )ހ( .1
 އިތުރުކޮށް  ކަންޤާބިލު ހުނަރާއި އެފަރާތްތަކުގެ ،ފަރާތްތައް ހިންގާ އެސޯސިއޭޝަންތައް

 ދިރާސާތައް  ބޭުނންތެރި ކޮންމެހެން ދާއިރާއަށް ދިނުމަާށއި ތަމްރީނު  އެފަރާތްތަކަށް
 ޤާނޫނު  ،ހިންގުމަށް ދަށުން  ބެލުމުގެ  ސީދާ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ހޭކުޅިވަރާބެ ކުރުމަށްޓަކައި

 އިން  މާއްދާ ވަނަ 36 ގެ( ޤާނޫނު ކުޅިވަރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ) 30/2015 :ނަންބަރު
 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް ފައިވާ އިކުރައްވަ ގާއިމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުލިބިގެން

 އުސޫލުތައް ގޮތުގެ ގެންދާނެ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް ސްޕޯޓްސްގެ  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް
 .ގަވާއިދެކެވެ ފައިވާއި ލައިއެކުލަވަ ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި

 ދަުށން  މާއްދާގެ ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ ކުޅިވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ގަވާއިދަކީ މި )ށ(  
 .ގަވާއިދެކެވެ ފައިވާއިލައިއެކުލަވަ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ  މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " (ނ)  
 ގަވާއިދު" އެވެ.
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މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް 

އިންސްޓިިޓއުޓް އޮފް 
 ސްޕޯޓްސް 

 

 ކުޅިވަރު  އެކިއެކި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ،ސްޕޯޓްސްއަކީ އޮފް އިންސްިޓޓިއުޓް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް .2
 އެފަރާްތތަކުގެ ފަރާތްތަކަށް ހިްނގާ އެސޯސިއޭޝަންތައް އަދި ލަބު ކު ކުޅިވަރު ފަރާތްތަކާއި ކުޅޭ

 ދާއިރާއަށް ކުޅިވަރުގެ ،ިދނުަމށާއި ތަމްރީނު އެފަރާތްތަކަށް ،އިތުރުކޮށް  ޤާބިލުަކން ހުނަރާއި
 ބެލުމުގެ  ސީދާ  މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ކުޅިވަރާބެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާތައް ބޭނުްނތެރި ކޮންމެހެން

 .އިންސްޓިޓިުއޓެކެވެ  ހިންގާ ދަށުން

މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް 

އޮފް އިންސްޓިިޓއުޓް 
 ސްޕޯޓްްސގެ މަްޤޞަދު 

 ވަނީއެވެ.މި ޞަދުތައް ތިރީގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަޤު .3

ކުޅިވަރު ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި،  )ހ( 
ޞަދުތައް ގެ މަޤުޤާނޫނުލާޤާއި ރޫޙާއި އެފަރާތްތަކަކީ ކުޅިވަރުގެ ރިވެތި އަޚު

ކުރެވޭފަދަ ޚާއްޞަ ތަމްރީނާއި، ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަްށ ލުޞިޙާ
 ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން؛ ހެދުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނު

ތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެންުހިރ  ވާމީ މުޖުކުޅިވަރު މައިދާނުގައި ބައިނަލްއަޤު )ށ(  
ގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަކުއެފަދަ ފުރުޞަތު ،ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުްނނާއި

ހިފައި، ރާއްޖެއަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭ ޮގތެއްގެމަތިން ދިެވހިރާއްޖޭ ކުޅިވަރުގެ 
މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަާކ ބެހޭގޮުތން ދިރާސާކޮށް، އެފަަދ ދިރާސާގެ ނަތީާޖ 

 އޮންނަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޢާންމުންަނށް އޮޅުންފިލާެނހެން ޝާއިޢުކުރުން؛ހަމަޖެހިފައި 

ޔުނެސްކޯ ކޮންވެންޝަނާއި ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީގެ ކޯޑާ އެއްގޮތް  )ނ(  
ވާގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުެގ 

 ؛ހިންގުންފިޔަވަޅުތައް އެކަށައަޅައި 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭގައި ކުޅިވަރާއި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ  )ރ(  
 ؛ތައް ރާވައި ހިންގުންރާމުބެހޭ ޕްރޮގު

 ޚާއްޞަ ރޮނގުން ޞިއްޙީ ގޮތުން ކުޅިވަރާގުޅޭ ދާއިރާގައި ކުޅިވަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ބ(  
 ގޮތުން  މަގުފަހިޮކށްދިނުމުގެ ށްބިނާކުރުމަ ަފރާތްތަކެއް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ތަމްރީނާއި
 ؛މަގުފަހިކޮށްދިނުން  ިލބިގަތުމަށް  ތަމްރީނުތައް ދޭންޖެހޭ
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އެކަމާ ބެހޭގޮތުން  ،ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް މުޠާލިޢާކޮށް )ޅ(  
އެތަކެތީގެ  ،ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކޮށް ދިރާސާކޮށް ،ދިރާސަކޮށް

ކުޅިވަރު  ،އަލީގައި ކުޅިވަރު ތަރއްޤީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ޢިލްމީ ލިޔެކިޔުން ޝާއިޢުކޮށް
 ،ޖަމްމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ދިރާސާކޮށް

އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުްނ  ،ވުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެކުޅިވަރު ކުރިއެރު
 ؛ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން

ކުޅިވަރު ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި،  )ކ(  
 30/2015ލާޤާއި ރޫޙާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު އެފަރާތްތަކަކީ ކުޅިވަރުގެ ރިވެތި އަޚު

ކުރެވޭފަދަ ޚާއްޞަ ތަމްރީނާއި، ޞަދު ޙާޞިލުކުޅިވަރު ޤާނޫނު( ގެ މަޤު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ތައް ރާމުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޭދންޖެހޭ ތަްމރީން ޕްރޮގުހުނަރާއި، ތަޖު

 ހިންގުން.  އިލައިއެކުލަވަ

 ދެވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް

 ވިލަރެސްކޮށް ކަންކަން އެންެމހައި ސްޕޯޓްސްގެ އޮފް އިންސްިޓޓިއުޓް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް .4 ބޯޑު  އެްޑވައިަޒރީ
 ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން ޤައުމީ ކުޅިވަރާބެހޭ ،ދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ލަފައާއި ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް
 .ހިންގަންވާނެއެވެ  އެކުލަވާލައި ބޯޑެއް އެޑްވައިޒަރީ ،ދަށުން އުސޫލުގެ

އަިދ  .ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރެވެ މަތިން  ަލފާގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ކުޅިވަރާބެހޭ   ލާނީއިއެކުލަވަ ބޯޑު .5 އެކުެލވިގެްނާވގޮތް  ބޯޑު
 :އެއީ. މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ( ފަހެއް) 5 އެކުލެވިގެންވަނީ ބޯޑު

 ؛(ޗެއަރމަންބޯޑުގެ ) ރައީސް މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ކުޅިވަރާބެހޭ )ހ(  

 މެންބަރެއް؛ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ކުޅިވަރާބެހޭ )ށ(  

 ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެއް؛ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓްރީ )ނ(  
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ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާ  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް  )ރ(  
 މެންބަރެއް؛

 ތައް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރެއް.އެސޯސިއޭޝަން ކުޅިވަރު ޤައުމީ )ބ(  

 ިމވަނީއެވެ.ވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެޑް .6 ބޯޑުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެ އަދި ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ މާއްދާއާ ވަނަ 37 ޤާނޫނުގެ )ހ(  
 މެންޑޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ،ކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިލު ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 ؛ދިނުން އިރުޝާދު އިޔާލަފަ އެކުލަވާލުމުގައި

 ؛ސްޓްރެޓެޖީތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުންކުރު އަދި ދިގު ރާސްތާ  )ށ(  

ވާމީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސައްކަތްތަާކއި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ބައިނަލްއަޤު )ނ(  
 ؛މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގައި ލަފާދިނުން

 ކުޅިވަރު ޤާނޫނު( ގެ ހަވަނަ ބާބުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/30ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  
ކުރުމަށްޓަކަިއ  ޞަދުތައް ޙާޞިލުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ މަޤު 37

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސައްކަތް ިހނގާ ނުހިނާގ ގޮތް ބެލުމާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުީމ 
 މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

 އެލަވަންސެއް  މެންބަރުްނނަށް ބޯޑްގެ މަތިން އުޞޫލެއްގެ ހަމަޖައްސަވާ ސަރުކާރުން  .7 މެންަބރުްނގެ އެަލވަންސް 
 .ދެވޭނެއެވެ

 ތިންވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ އިދާރީ ހިންގުން 

މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް 
އިންސްޓިިޓއުޓް އޮފް 

 ސްޕޯޓްްސގެ އިާދރީ ހިްނގުން 

 ކުރަންޖެހޭ އިދާރީގޮތުން ،ކުރުމަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި އެންމެ މަސައްކަތްތައް  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ .8
  ،ލައިއިއެކުލަވަ އޮނިގަނޑެއް އިދާރީ ވުޒާރާއިން ކުޅިވަރާބެހޭ  ،ކުރުމަށް ކަންކަން އެންމެހައި

 .ހިންގަންވާނެެއވެ ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފުން އެއްގޮތަށް އޮނިގަނޑާ އެ



 ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް                       1116 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

7 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީ 

 ނޭޝަނަލް މޯލްޑިްވސް

 އޭެޖންސީ  ޑޯޕިްނގ އެންޓި
 ގޮތުގެމަތިން  ގޮތްވާއް އެ ކޯޑާ ޑޯޕިންގ އެންޓި ވޯރލްޑް ،ކޮންވެންޝަނާއި ޔުނެސްކޯ )ހ( .9

 ތަންފީޛު  ސިޔާސަތުތައް ކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލް ޑޯޕިންގ މައިދާނުގައި ކުޅިވަރު
 އޭޖެންސީގެ ޑޯޕިންގ އެންޓި ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ،އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ކުރުމަށްޓަކައި

 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ މާއްދާއާ ވަނަ 38 ޤާނޫނުގެ ،ކޮށްޤާއިމް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ނަމުގައި
 .ހިންގަންވާނެއެވެ

 އެޖެންސީ އެ ،ހިންގުމަށްަޓކައި އެޖެންސީ ޑޯޕިންގ އެންޓި ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް )ށ(  
 މަސް( ދޭއް) 2 ފަާށތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ،އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ގޮތް ހިންގާނެ
 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހުން ޤައުމީ ކުޅިވަރާބެހޭ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް 

އެންޓި ޑޯޕިްނގ އެެޖންީސގެ 
 ަޞދު މަޤު

 

 ކޮންވެންޝަނާއި ޔުނެސްކޯ ޞަދަކީމަޤު އެޖެންސީގެ ޑޯޕިންގ އެންޓި  ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް .10
 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  ޑޯޕިންގ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ކޯޑާ އެޖެންސީގެ ޑޯޕިންގ އެންޓި ވޯލްޑް

 ދާއިރާތަކުގައި  ކުޅިވަރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށާއި  އެންމެހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުހިންމުކަން
 ،މާއިލުއިފިލުވަ ޑޯޕިންގ ދާއިރާއިން ކުޅިވަރުގެ ،އަންގައިދީ ށްފަރާތްަތކަ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
 ފުރުޞަތުތައް ދެވެންހުރި ކުރިއަށް  މިރޮނގުން ،ަތމްރީނުކޮށް މީހުން ބޭނުންވާ މިރޮނގުން
 ،ރާވައި ގޮތްތައް ކުރެވޭނެ ޓެސްޓް  ،ހޯދައިދީ އޮފިސަރުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ޑޯޕިންގ ރާއްޖޭގެ
 .ވެހޯދައިދިނުމެ ކުރިއެރުންތައް އެފަދަ ،ބަލައި  ގޮތްތައް ކުރެވެންހުރި ތަރައްޤީ ކަންކަން މިފަދަ

މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް 
އެންޓި ޑޯޕިްނގ އެެޖންީސގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

 ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު ން ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާނަލް އެްނޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީމޯލްޑިވްސް ނޭޝަ .11
 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

 މީހުން  ަމޢުލޫމާތުދީ ޑޯޕިންގއާބެހޭ އެންޓި ހިސާބެްއގައި ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ) 
 ؛ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި

 ޓެސްޓުކުރެވޭނެ ޑޯޕިންގ މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅިވަރު އެކިއެކި  ބޭއްވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ށ)  
 އެކަންތައް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރުދީ މަގުފައިކޮށް އެކަމަށް ހަމަޖައްސައި އިންތިޒާމު
 ؛ތަންީފޛުކުރުން ރާވައި ގޮތްތައް ހިންގާނެ
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 އެޖެންސީގެ  ޑޯޕިންގ އެންޓި ވޯލްޑް އުސޫލުތަކަކީ ޢަމަލުކުރާނެ ކުރުމުގައި ޓެސްޓް (ނ)  
 ؛ހެދުން އުސޫލުތައް  ނެގޮތަށްކުރެވޭޓެްސޓްތައް  ފެތޭޮގތަށް މިންގަނޑުތަކަށް

 މަޢުލޫމާތު ގަވާިއދުތަކުގެ އިނުތަކާޤާނޫނޫ  ވާމީބަިއނަލްއަޤު ފަހުގެ އެންމެ ޑޯޕިންގ އެންޓި (ރ)  
 ދާއިރާގައި ކަމާބެހޭ އޮފިޝަުލންނަށާއި ކުޅުންތެރިންނަށާއި ދިރާސާކޮށް ހޯދައި

 އޮޅުންފިލުވައިދީ އަންަގއި މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކަށް އެންމެހައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
 ޑޯޕިންގގެ  އެންޓި ގޮތުގެމަިތން ޚިލާފުނުވާ ނުތަކައިޤާނޫ ރާއްޖޭގެދިވެހި އިސްލާމްދީނާއި
 ކުރެވޭ  ރާއްޖޭގައި ،ތަޢާރަފުކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގަވާއިުދތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ
 ؛ތަންފީޛުކުރުން އުސޫލުތައް ވާމީބައިނަލްއަޤު ޓެސްޓުތަކުގައި

 ހަރުދަނާ އިތުރަށް ުހނަރު ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނު އެޖެންސީގެ (ބ)  
 އެންޓި މުބާރާތްތަކުގައި ވާމީބައިނަލްއަޤު އަދި ޤައުމީ ،ދިނުމާއި ހިތްވަރު ކުރުމަށް
 ރާއްޖޭގެ ތައްފުރުޞަތު ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް ގޮތުގައި އޮފިސަރުންގެ ޑޯޕިންގ

 ؛ނުން ހޯދައިދި އޮފިސަރުންނަށް

 ކުޅުންތެރިންގެ ިދވެހި ބައިވެރިވާ މުބާރާތްތަކުގައި ސަރަޙައްދީ އަދި ވާމީބައިނަލްއަޤު (ޅ)  
 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ ކޮންޓްރޯލް ޑޯޕިންގ

 ރާއްޖޭގެދިވެހި އިސްލާމްީދނާއި ާހޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަޤުޞަދުތައް އެޖެންސީގެ (ކ)  
 ގުޅުންހުރި  ޑޯޕިންގއާ ،ޙަރަކާތްތެރިވެ ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ެއންމެ ތަންދިން ތައްޤާނޫނު

 އިސްނަގައި  ދާއިރާގައި މި ،ބަދަހިކޮށް ގުޅުން އިދާރާތަކާއި ވާމީބައިަނލްއަޤު އެހެނިހެން
 ؛ީފޛުކުރުންތަން ކަންތައްތައް

 ހުންނަ  ލިބެން  ބޭރުން ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި ތަރައްޤީކުރުމަްށޓަކައި ޑޯޕިންގ އެންޓި (އ)  
 ؛ކުރުން ތަނަވަސް ލަތްތައްޞީވަ އިތުރު ކުރިއެރުވޭނެ ހޯދައި އެހީތައް

 ވާމީބައިނަލްއަޤު އަދި ސަރަޙައްދީ އެޖެންސީއަކީ ޑޯޕިންގ އެންޓި ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް (ވ)  
 އެޖެންސީއަކަށްވުމަށް ނަމޫނާ އެޖެންސީތަކަށް ޑޯޕިންގ އެންޓި ފެންވަރުގައި

 .މަސައްކަތްކުރުން

 ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި ގަވާއިދު މި ،ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .12 ޢަމަލުކުރަންފެުށން  ާވިއދަށްގަ
 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން
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 ދަށް ބަދަލުގެްނނަން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ، ބަދަލުގެނެޭވނީ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިމި .13 އިޞްާލޙުެގނައުން  ގަާވިއދަށް
 އިޞްލާޙުތަކަށް ގެނެވޭ ަފދައިންއެ)ތިންބައިކުޅަ ދެބައި( މެްނަބރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.  3/2

 ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި އިޞްލާޙުތައް އެ ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން
 .ފެށިގެންނެވެ

 މާނައެއް  އެހެން ަކނޑައެޅިގެން ގޮތުން ވާބޭނުންކޮްށފައި ޒެއްަލފު ނުަވތަ ޢިބާރާތެއް ގަވާއިދުގައި .14 މާނަކުރުން 
 ތްތަކާއި ޢިބާރާ އެ ،އެވަނީ ީދަފއި ޒުތަކަށްލަފު ޢިބާރާތްތަކާއި އަންނަނިވި  ،ހިނދަކު  ހައިދޭހަނުވާ

 .މާނަތަކެވެ ވާމި  ދީފައި ތިރީގައި ޒުތަކަށްލަފު

 2015/30 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް 'މަޖިލިސް  ޤައުމީ  ކުޅިވަރާބެހޭ '   
 އުފައްދާފައިވާ ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 12 ގެ( ޤާނޫނު ކުޅިވަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 .މަޖިލީހަށެވެ ޤައުމީ ކުޅިވަރާބެހޭ

ނުވަތަ 'ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ' ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ،  'ވުޒާރާ'ނުވަތަ  'މިނިސްޓްރީ'   
 ވުޒާރާ އަށެވެ. ސަރުކާރުން އެވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުން އެވަގުތަކު ކުޅިވަރުގެ  'ވަޒީރު'ނުވަތަ  'މިނިސްޓަރ'   
 ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.ކަންކަން ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރެވިަފއިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިގަވާއިދުަގއި 'ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ'   
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ، ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ބެހޭ ޤައުީމ މަޖިލީހުގައި ކުޅިވަރާ ގޮތުގެ މަތިން

 ތަކަށެވެ. ޖަމްޢިއްޔާ

 2015/30 :ޤާނޫނު ނަްނބަރު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  'އިންސްޓިޓިއުޓް'   
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  36)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު( ގެ 

 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށެވެ.މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މޯްލޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ  ''ބޯޑު    
އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި މަޝްވަރާ 

 ށެވެ.އަދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު
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މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރުްނ  އެވަނީ، ކުޅިވަރުގައި ކަމަށް ބުނެފައި ޑޯޕިންގ''އެންޓި    
 ހުއްޓުވުމަށެވެ. 

 ކުޅިވަރު ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 30/2015 ަނންބަރު ޤާނޫނު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 'ޤާނޫނު '   
 އަށެވެ. (ޤާނޫނު
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