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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
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 އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

    
 ގަވާއިދު ވީއްލުމާބެހޭ  ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
  

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ  2015/30ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަވާއިދަކީ،  މި  (ހ)  .1  ފާއި ނަން ރަތަޢާ
ވަނަ މާއްދާގައްޔާއި  32 ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އެ ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ 22
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ވަނަ މާއްދާގައި،  34
ގެ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި ކުޅިވަރު ނާއި،ގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންތަކުޓީމު

ކުޅުންތެރިންނާއި،  ގެތަކުއެ ޓީމު ޓަކައި،ޓީމުތައް ބައިވެރިވުމަށް މުނާސަބަތުތަކުގައި
 މެނޭޖަރުން، ،ސްޓާފުންނާއި، މެޑިކަލް ސްޓާފުންނާއި، އޮފިޝަލުންނާއި ގކޯޗިން

 ކުންފުންޏަކުން އެ އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ 
ރާ ފައިވާތީ، އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުވީއްލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

 ގަވާއިދެކެވެ.
  

" މި  (ށ)       އެވެ. ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވީއްލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުޅުންތެރިން ވީއްލާ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބާތަކަކީ ޤައުމީ ކުޅިވަުރ  )ނ(    
މަތީ ފެންވަރުގެ ހަރަކާތަކަށް  ނުވަތަ އެފަރާތުން ބައިވެރިވާ  ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާވައި ހިންގާ 

  ވާންވާނެއެވެ.
  

  މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.  .2  މަޤްޞަދު
  

 އެކިއެކި ޤައުމީ  ،ޓީމުތައް ޤައުމީ ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުތަކުގައި އެކިއެކި  (ހ)    
 އެކިއެކި  ބައިނަލްއަޤްވާމީއަދި  ރިވުމަށްޓަކައިވެބައި މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތުތަކުގައި

 ،ކުޅުންތެރިންނާއި ގެތަކުއެ ޓީމު ޓަކައި،ވެރިވުމަށް ބައި ގައި ތަކާއި މުނާސަބަތުތަކުމުބާރާތް
 ،މެނޭޖަރުން ،އޮފިޝަލުންނާއި ،ސްޓާފުންނާއި މެޑިކަލް ،ސްޓާފުންނާއި ގކޯޗިން

 ކުންފުންޏަކުން އެ  ފީހަކުން ނުވަތައެ އޮ ން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކު ވަޒީފާގެ ފަރާތްތަކުގެއެ
ތަކުގައި ނުވަތަ މުނާސަބަތުތަކުގައި ރުކުޅިވަވީއްލާނެ އުސޫލު ބަޔާންކުރުމާއި، އެކިއެކި 

  ކުރުން.ވީއްލާނެ އުސޫލު ބަޔާން ފިޝަލުންބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮ
  

އެފަރާތްތަކުގެ ، ވީއްލުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއި ރަކާތްތަކަށްހަ ކުޅިވަރުގެ  (ށ)    
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ނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން. މަސްއޫލިއްޔަތު   ކަ
 

ރަށު ފެންވަރުގައްޔާއި،  ޤައުމީ ފެންވަރުގައްޔާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި  (ނ)     
ކުޅިވަރު ރާއްޖޭގައި  ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދީގެން 

  ކުރިއެރުވުން.
  

 މުބާރާތްތަކާއި
މުނާސަބަތުތަކަށް 

  ހުށަހެޅުން ވީއްލުމަށް 

 ގައިވަނަ މާއާްދ 34ވަނަ މާއްދާގައްޔާއި  32ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު  (ހ)  .3
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ  ،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކިއެކި ޓީމުތައް ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ޤައުމީ ޓީމުތަކާއި އެ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި އެ
މުބާރާތް ނުވަތަ މުނާސަބާތަކުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުބާރާތްތަކާއި 

ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން، މުނާސަބާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ޓީމުތަކުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  ފާރީގެނުވަތަ ވިޔަފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ،އެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަކުން ވީއްލުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު
  ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ދަށުން، ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން، އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ ގެ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)    

އްޔަތުތަކުން އެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލި
ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން  މު،ގައިވާ ފޯ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ވީއްލުމަށް އެދި، 
  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

  
މްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާީމ ީނ، ޤައުމު ތަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވީއްލޭ (ނ)    

މުބާރާތެއްގައި ނުވަތަ ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ ވީއްލަން ބޭނުންވާ 
ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިޝަލުންނާއި، ކޯޗިންގ ސްޓާފުންނާއި، މެޑިކަލް ސްޓާުފންނާއި، 

. އަދި، ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ އިން ބައިވެރިވާ އޮފިޝަލުންނާއި މެނޭޖަރުންނެވެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކާއި، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޤައުމީ މުބާރާތެއްގައި 

 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި، އެ ޤައުމީ ކުޅިވަރު
ކޯޗިންގ ސްޓާފުންނާއި، މެޑިކަލް ސްޓާފުންނާއި،  ،ކުލަބުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި

  އި، މެނޭޖަރުން ވީއްލަންވާނެއެވެ.އޮފިޝަލުންނާ
  

ނޑައަޅާނީ،  މި މާއްދާގެ (ނ) (ރ)     ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެސްޓިވަލްތަކާއި މުބާރާތްތައް ކަ
 ގއެ ކުޅިވަރެއްގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންނެވެ. އަދި، ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން

ޖަރުން ވީއްލޭނީ ސްޓާފުންނާއި، މެޑިކަލް ސްޓާފުންނާއި، އޮފިޝަލުްނނާއި، މެނޭ
ނޑައަޅާ  ) ކުޅިވަރަކަށެވެ. 1ކަ   (އެކެއް

  
މުބާރާތަކަށް ނުވަތަ ހަރަކާތަކަށް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވީއްލަންޖެހޭނަމަ،  (ބ)    

(ދޭއް) މަސްދުވަހުެގ ކުރިން،  2ހަރަކާތެއް ފެށުމުގެ އެ އެ މުބާރާތެއް ނުވަތަ 
ގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ހަރަކާތެއްއެ އެ މުބާރާތެއް ނުވަތަ 

މީހުން ވީއްލަން އެދޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއާ  މަޢުލޫމާތާއި، އެ 
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  އްސާކުރަންވާނެއެވެ.ހި
  

އާންމު އުސޫލެއްގެގޮތުން، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވީއްލުމަށް އެދި، އެ މުބާރާތަކަށް  (ޅ)    
ނުވަތަ އެ މުބާރާތެއް  (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން 30 ދިޔުމުގެ  ހަރަކާތަކަށްއެ ނުވަތަ 
) ދުވަހުގެ ކުރިން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް  30ޙަރަކާތެއް ފެށުމުގެ އެ ނުވަތަ  (ތިރީސް

. ވީއްލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،  ސްޕޯޓްސްއަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
. އަދި، ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައިނަމަ ވީއްލުމަށް އެދޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ހުށަހަޅަންވާ  ނެއެވެ
އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވީއްލަން އެދޭނަމަ،

  ސްޕޯޓްސްއާއެކު މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.
  

ގުޅިގެން ބޭއްވޭ  މުބާރާތާ
ންތަކަށް ފަރިތަކުރު

  ޅުން ވީއްލުމަށް ހުށަހެ

ބާރާތާ ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ވީއްލޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، މު  (ހ)  .4
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ 
އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ބާއްވާ މުބާރާތެއްގައި 

މަވެސް، ޚާއްޞަ ދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމަށެވެ. މިހެން އޮތްކަމުގައިވީނަ
އެކްޓިވިޓީ  ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ތަކުގައި މުބާރާތް

  އޮންނާކަށެއް ނުޖެހެއެވެ.ގައި އެ މުބާރާތްތައް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ކަލަންޑަރު
  

ވަތަ ހަރަކާތަކަށް ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ޓީމު، މުބާރާތަކަށް ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ނު (ށ)    
 ބާއްވާ ފަރިތަކުރުންތަކަށް އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން ވީއްލޭނީ ގިނަވެގެން

  (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 1
  

ބާއްވާ  ގޮތްުނކަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތަ (ނ)    
ކުޅުންތެރިޔާއާއި އޮފިޝަލަކު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގައި ބައިވެރިވާ ފަރިތަކުރުންތަކު 

 ،ހުގެ މުއްދަތަށް(އެކެއް) އަހަރުދުވަ 1އޮފީހަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން، 
ނޑައަޅާ ވަކި ވަގުތެއްގައި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި،  ކަ

 ކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާމަސައްރިޔެއްގެ ނުވަތަ އެ އޮފިޝަލަކު އެ ކުޅުންތެ
ފަރިތަކުރުންތައް ރާވައި  ،ދޫކޮށްދެއްވުންއެދިނުވަތަ  އެދިވީއްލައިދިނުންމީގަޑީގައި ރަސް

  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާކުން 
  

ޅޭނެ ހެވީއްލުމަށް ހުށަ
  ފަރާތްތައް 

 2015/30ރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ވީއްލުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަ )ހ(  .5
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް  5(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ 

 ސްޕޯޓްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
  

ރަކާތްތަކަށް ހަނުހިމެނޭ  ތެރޭގައި ދުަތކުގެޞަމަޤް ޖަމްޢިއްޔާގެ ކޮށްފައިވާރަޖިސްޓަރީ (ށ)    
ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ،ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ޅައިފިނަމަ، އެހައްލުމަށް އެދި ހުށަވީ

  ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޤައުމީ ކުޅިވަރު 
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކުޅިވަރު 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 
ޒިންމާތަކާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޔާތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއް  .6
  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

  
ނޑައެޅޭ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު،  (ހ)   ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ކަ

  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ފޮނުވުން. ،ޑިސެންބަރުމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން
  

 އެދި  ވީއްލުމަށް  ރިވާ މުބާރާތްތަކަށް ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކްަށޓީމު ބައިވެ ޤައުމީ (ށ)    
ފޯމު، މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލްއާއެކު  ގައި ހިމަނާފައިވާ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަހެޅުން.
  

 (ނ)    
  
  

ކަށް ވީއްލުމަށް ފަރިތަކުރުންތަ ބަތެއްގެސަމުނާ  ޞަޚާއްކުޅިވަރުގެ ނުވަތަ ތެއްގެ މުބާރާ
ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ، މުފޯ ހިމަނާފައިވާ ގައި  1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި އެދޭނަމަ، 

  ޅުން.ހެރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ހުށަޝެޑިއުލްއާއެކު ކޮމިޝަނަ
  

އޭގެ   އެންމެހައި ރެކޯޑުތަކާއި،ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ އެދޭ ވީއްލައިދިނުމަށް (ރ)     
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންެގ އެންމެހައި ރެކޯޑުތައް  ވީއްލައިދިން ތެރެއިން

  ބެލެހެއްޓުން.
  

ގޮތުގެ ކުރިއަށްދިޔަ ކަންކަްނ ަފރިތަކުރުމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ވީއްލައިދިން (ބ)    
  ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން، ހުށަހެޅުން. ، ރިޕޯޓެއް

  
ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ކާއި ސްޕޯޓްސްގެ ޒިންމާތަ
  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްެގ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ   .7
  މިވަނީއެވެ.

  
މުބާރާތަކަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ވީއްލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފަސޭހައިްނ ލިބޭނެ  (ހ)  

  އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ބޭއްވުން.
  

ހަރަކާތްތަކަށާއި، މުބާރާތްތަކަށާއި، ޚާއްޞަ މުނާސަބާތަކަށް  ޓީމު ބައިވެރިވާ އުމީޤަ (ށ)    
 ވީއްލުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފޯމު ހުށަހަާޅތާ ރަސްމީ  ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން 

ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް،  ށްކަ(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމާބެހޭ އޮފީހަ 3 މަސައްކަތު
  އެދި ހުށަހެޅުން.ދިނުމަށްމީހުން ވީއްލައި އެ

  
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ  3 މަސައްކަތު ދޭ ޖަވާބު، ރަސްމީުނވަތަ ކުންފުނިން އޮފީހުން (ނ)    

  ތެރޭގައި، ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއާ ހިއްސާކުރުން.
  

ފަރާތްތަކުގެ ރިކޯޑު  ވީއްލައިދިންޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ރިކޯޑާއި، ހުށަހެ ވީއްލައިދިނުމަށް  (ރ)    
  ހެއްޓުން.ބެލެ
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އޮފީސްތަކާއި 
ކުންފުނިތަކުގެ 
ޒިންމާތަކާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވީއްލަން އެދޭ ފަރާތްތައް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގެންދާ އޮފީހުގެ ނުވަތަ   .8
  ކުންފުނީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

  
 މަސައްކަތު ވީއްލަން އެދި ހުށަހަޅައިފިަނމަ، ރަސްމީތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ކުޅުްނ (ހ)  

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދިނުން. 3   (ތިނެއް
  

ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ވީއްލުމަކީ ޤައުމީ ކަމެއްގެގޮތުގައި  (ށ)    
  ކިގެން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ދޫކުރުން.އުފަލެއްކަމުގައި ދެ އެއީބަލައިގަތުމާއި، 

  
ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ޤައުީމ ޓީމު ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު  (ނ)    

ތަ ޙަރަކާތަކަށް ވީއްލުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށާއި، މުބާރާތްތަކަށް ނުވަ
ބުމުގައި އުނިކަމެއް އެހެނިހެން މަންފާތައް ލި އެ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި 

  އަންނާނެ ކަމެއް ނުކުރުން.
  

 (ރ)    
  

  ކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.ވީއްލުމާބެހޭ ރި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
  

ކުޅުންތެރިންނާއި 
އޮފިޝަލުންގެ ޒިންމާތަކާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތު

އޫލިއްޔަތުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސް  .9
  މިވަނީއެވެ.

  
  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވުން. (ހ)    

  
ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައްޔާއި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭއިރު، ރިވެތި އަޚްލާޤެއްގެ މަތީގައި  (ށ)    

  ދެމިހުރުން.
  

  ޙަ މަޢުލޫމާތު ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއާ ހިއްސާކުރުން.ވަޒީފާއާބެހޭ ޞައް (ނ)    
  

 (ރ)    
  
  

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ޤައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި 
  ރިވެތި ނަމޫނާ ދެއްކުން. ،މަސައްކަތްކުރުމާއި

  
  ތަމްރީނަކަށް ވީއްލާފައިވާނަމަ، ގަވާއިދުން ތަމްރީނަށް ހާޒިރުވުން. (ބ)    

  
ކުލަބުތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތު
  ކުލަބުތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. .10

  
 މަސައްކަތު ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަަލކު ވީއްލުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ރަސްމީ  (ހ)  

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދި 3   ނުން.(ތިނެއް
  

ކުލަބަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ޓީމަށް ހޮވޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން  (ށ)    
 އެއީޤައުމީ ކިުޅވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ވީއްލުމަކީ ޤައުމީ ކަމެއްގެގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާއި، 
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  އުފަލެއްކަމުގައި ދެކިގެން އެ މީހުން ވީއްލުން.
  

ޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް، އެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއި ކުލަބުތަކުގެ ކު (ނ)    
  ކުލަބާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މުސާރަ ދެމުންގެންދިއުން.

  
ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ 

  ކަމެއް މެދުވެރިވުން 
ނީ، ކުޅިވަރާބެޭހ މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާ (ހ) .11

  ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއެވެ.
  

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ ބާރު، ކުޅިވަރާބެހޭ  (ށ)    
  ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ކާމެދު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަ  .12  ފިޔަވަޅުއެޅުން 

  ބާރު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

  ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވުން؛ (ހ)    
  

  އިންޒާރުދިނުން؛ ލިޔުމުން (ށ)    
  

) (ފަސް  500/- (ނ)     )  (ދެ -/2,000އާއި ރުފިޔާ ސަތޭކަ އަދަދަކުން  އާ ދެމެދުގެރުފާިޔހާސް
  ޖޫރިމަނާކުރުން.

  
ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ؛ޢި މި ގަވާއިދުގައި އެ .13  މާނަކުރުން      ބާރާތް ހިމެނިފައިވާގޮތުން ކަ

  
     "   ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެވަނީ،  ކަމަށް ބުނެފައި"ޖަމްޢިއްޔާ

  
" ކަމަށް     ލާ ކުޅިވަރު ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކުލަވައިޤައުމީ  ،ނީބުނެފައި އެވަ "ކުޅުންތެރިން

   ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށެވެ.
  

" ކަމަށް      ޗުންނާއި،އެސިސްޓެންޓް ކޯ ރުންނާއި،މެނޭޖަ ންނާއި،ކޯޗު ،ބުނެފައި އެވަނީ "އޮފިޝަލުން
ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން  ންނާއި،އަމްޕަޔަރުންނާއި، ރެފްރީ އިންނާއި،ފިޒިއޯ  ލުންނާއި،މެޑިކަލް އޮފިޝަ 

  އެހެން މީހުންނަށެވެ. ފިޔަވައި
  

" ކަމަށް     ކޮންގްރެސް، ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮްޕ،  ފަރިތަކުރުން، މެޗް، ،އެވަނީ ބުނެފައި "ހަރަކާތް
  ފެސްޓިވަލް ފަަދ ކަންކަމަށެވެ.

  
" ކަމަށް ފެންވަރުގެ  "މަތީ     ނޑައަޅާ ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން  ،ބުނެފައި އެވަނީ ހަރަކާތް ކަ

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްޭވ 
ކޮންގްރެސް، ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮޕް، ތަމްރީން ކޯސް، ފެސްޓިވަލް ފަދަ  ފަރިތަކުރުން، މެޗް،
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  ކަންކަމަށެވެ.
  

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،ރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު .14
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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  ސްޕޯޓްސް  އެންޑް  ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އޮފް 
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 މު އެދޭ ފޯ ވީއްލުމަށް  އޮފިޝަލުން ކުޅުންތެރިންނާއި

):.........ޅާ ޖަމްޢިްއޔާގެ ހަހުށަ .1  ........................................................................................ނަން (ތާނައިން

 ...............ކުރުކޮށްކިޔާ ނަން:........................................................................................................... .2

 ................................................................ނަންބަރު: ........ ނު ތެއްގެ ނަމާއި ފޯފަރާއިސް މިކަމުގައި ގުޅާނެ  .3

 ...................................................................................................................ވީއުްލމަށް އެދޭ ބޭނުން:  .4

 ............................................................:........އި އޮފިޝަލުން ވީއްލުމަށް އެދޭ ހަރަކާތުގެ ނަންކުޅުންތެރިންނާ .5

 ތަން: ............................................  އި،ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވީއްލުމަށް އެދޭ ހަރަކާތް އޮންނަ ޤައުމާ .6

 އަށް .........................އިން ..................... :ޚުއޮންނަ ތާރީފިޝަލުން ވީއްލުމަށް އެދޭ ހަރަކާތް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮ .7

:................ އިން .................އަށް، ދުވަހުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވީއްލުމަށް  .8 :........އައެދޭ މުއްދަތު   ދަދު

  ވި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަންނަނި  ،: މި ފޯމާއެކު ނޯޓު 
 ްފަާރތްތަކުގެ ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ވީއްލުމަށ 
 / /ފެސްޓިވަލް /ޓްރެއިނިންގ ޝެޑިއުލް މުބާރާތް   ބައްދަލުވުން

  
  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުޅުންތެރިން / އޮފިޝަލުން ވީއްލަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  
..........................14  
.........................20  

  
  ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން:

:   ސޮއި
  ނަން:
  :މަޤާމު
  

:                          މުފޯ   ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި

  ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: މުފޯ

  ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި: ފޯމު

1 ޖަދުވަލު   

 ރަސްމީބޭނުމަށް 

 
ޖަމްޢިއްޔާގެ 
ނޑު   ތައްގަ
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/ޅާ ހަވީއްލުމަށް ހުށަ  ފަރާތްތައް:ފަރާތް

  ޅުންތެރިން (އިތުރުވާނަމަ އެޓޭޗްކުރެވިދާނެ)(ހ) ކު 

ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި  އެޑްރެސް  ނަން  #
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

  ނަންބަރު 

ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު/   މަޤާމު  ފޯނު ނަންބަރު 
  ސަރވިސް ނަންބަރު

/ ކުންފުނި   އޮފީސް

                
                
                
                
                
  

  މަ އެޓޭޗްކުރެވިދާނެ)(އިތުރުވާނަ  އޮފިޝަލުން (ށ) 

ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި  އެޑްރެސް  ނަން  #
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

  ނަންބަރު 

/   މަޤާމު  ފޯނު ނަންބަރު  ރިކޯޑު ކާޑު ަންނބަރު
  ނަްނބަރުސަރވިސް 

/ ކުންފުނި   އޮފީސް

                
                
                
                
                
                


