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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ވާއިދު ގަޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮާތއި، އެ ބޯޑުގެ މިއީ، ުޖޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެޑްވަިއޒަރީ  )ހ( .1 ތަޢާރަފު
 މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ުޖޑީޝަލް އެކެަޑމީގެ އެޑްވަިއޒަރީ ޯބޑުގެ ގަވާއިދު"  )ށ( 
 މިހެންނެވެ. 

)ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ނ(  
ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ޤާނޫނުްނ ޖުޑީަޝލް އެކަަޑމީއަށް  21-2ޤާނޫނު( ގެ 

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޓަކައި 
 އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ބޯޑުގެ ގަވާއިދެވެ.

ޒަރީ ބޯޑު އެޑްވައި
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

)އަށެއް( މެންބަރުންެގ  8ައންނަނިވި  ،އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ )ހ( .2
 މައްޗަށެވެ. 

 ؛ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރ (1)  

  ؛ޖުޑީޝަލް އެކެަޑމީ ހިންާގ އިސްވެރިޔާ (2)  

ތެރެއިން އެ ކޮިމޝަނުްނ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ (3)  
 ؛)ހަތަރެއް( މެންބަރުން 4ކަނޑައަޅާ 

ތެރެއިން އެ ކޯޓުްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ (4)  
 ؛ފަނޑިޔާރެއްކަނޑައަޅާ 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތެއް. (5)  
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 ރޭޓަރެވެ.  އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ ޗީފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓް )ށ( 

 )ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ.  5އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްެގ ކޯރަމަކީ  )ނ( 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އެޑްވައިޒަީރ  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ( 
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުންނެވެ.  ،އްޔަނު ކުރާނީބޯޑަށް ޢަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ވަނަ ނަންބަރާއި،  4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   )ބ( 
ޗީފް ޖުޑީޝަްލ  ،ފަރާތްތައް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށް ޢައްޔަނު ކުރާނީ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ.

ޗީފް ޖުޑީޝަލް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ،އަންަނިނވި ކަންކަްނ ކުރުމަކީ ،އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުެގ ރިޔާސަތު ބެހެލެއްޓުމުެގ އިތުރުން .3
 ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ޒިްނމާގައިވާ ކަންކަމެވެ.

 ރިާޔސަތު ބެލެހެއްޓުން. ،އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑަެއޅުމާއި )ހ( 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ނިްނމުންތައް އާްނމުކުރުމާއި، ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ  )ށ( 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

އެކެޑަމީގެ ަކންކަމުގަިއ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށާއި ަމތީ ތަޢުލީމަށް  )ނ(  
 ޒިންމާވާ ަވޒީރަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ މައިގަނޑު ަމސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ  )ހ( .4
އަންނަނިިވ  ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ކަންކަން ކުރުމަކީ
 ހައި ބާރުތައް އެ ބޯޑަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރުމަްށ  (1)   
  ؛ބޭނުންވާނެ ލަފާދިނުން

އެކެޑަމީގެ މަގުސަދުތައް ާހސިލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުްނ  (2)   
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަްނ ކަށަވަރު ކަނޑައަާޅ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް 

  ؛ކުރުން

އެކެޑަމީގެ ހިންުގމަށް ޓަކައި ހަދާ އެކިއެކި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަްއ  (3)   
 ފާސްކުރުން. 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުްނ ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތެއް، އެކަަޑމީެގ މެންަބރަކަށް ނުވަތަ  )ށ(  
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މުވަްއޒަފަކާ ހަވާލު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ެއޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  )ނ(  
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ކުރުން ނުވަަތ  ޕްރޮގްރާމެއްގެ އޮނިގަނޑު ފާސްއެކެޑަމީން ހިންަގން ހުށަހަޅާ (1)   
 ؛އެފަދަ ޕްރޮގްރާމަކަށް ރުހުން ދިނުން

 އެކެޑަމީގެ ހިންުގން މުާރޖަޢާ ކުރުން. (2)   

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ހިންގާ 
އިސްވެރިޔާގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ހާލަތެއްގަިއ އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑުެގ ރިޔާސަުތ ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ާހޒިރުވެ ނެތް  .5
ހިންގާ ިއސްވެރިޔާއެވެ. މި މަޤާމުގައި އޭާނެގ  ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ،ބަލަހައްޓާނީ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

ޗީފް ޖުޑީޝަްލ އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރަށް އެޑްވައިޒަީރ ބޯޑުްނ ނިްނމާ ނިންމުންތަކާިއ  )ހ(  
 އެކެޑަމީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުްނ ނިންާމ ނިްނމުންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކެޑަމީެގ އިދާރީ ކަންކަމާިއ  )ށ(  
 ތަޢުލީމީ ކަންކަން ހިންގުން. 

ކިޔަވައިދިނުމާބެހޭ ރޭވުންަތއް އެޑްވައިޒަީރ   ،އިދާރީ ކަންަކމާއި ،ބަޖެޓާއި އެކެޑަމީގެ )ނ(  
 ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން. 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 
މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

 އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުުރމަކީ .6

 ާހޒިރުވުން. ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް )ހ( 

ބޯޑުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެ މެންބަރެއްގެ ުހަނރާއި ތަޖުރިބާ،  )ށ( 
 ފަރުވާތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު ހުށަހެޅުން.

އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހޯދުމަްށ ނުވަތަ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ާނޖާިއޒު ފައިދާއެއް  )ނ( 
 ބޭނުން ނުކުރުން.ހޯދައިދިނުމަށް މަޤާމުގެ 

 ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ،ތެރިވުމާއިއުއްކަޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް ރަމަޤާމުގެ ހަިއސިއް )ރ( 
ނުވަތަ އެކެޑަމީއަށް  ،ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ،އަމިއްލަ ފައިދާއަށް

 ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ބޭނުްނ ނުކުރުން.

 އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުެގ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާްތތެރިވުން.ހެޔޮ ނިޔަތުގައި  )ބ( 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީންނެވެ.  .7 ސެކްރެޓޭރިއެޓް 
 ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރުމެވެ.

ޖަލްސާތަކާބެހޭ އެްނމެހަިއ މުޢާމަލާތުތައް  ،ޖަލްސާތަކުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވުމާއި )ހ( 
 ހިންގުން.

ޖަލްާސގެ އެންމެހަިއ  ،ޖަލްސާތަކަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ތައްޔާރީތައް ކުރުމާއި )ށ(  
 ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން.
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 ލެހެއްޓުން.ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔަުއމިއްޔާއާއި އެޖެްނޑާތައް ލިޔެ ރައްކައުކޮށް ބެ )ނ(  

ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް  )ރ(  
އެންގުމުގައި ޗީފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޓަރު އަންގާ ޮގތެއްގެ މަތީން 

 މަސައްކަތްކުރުން.

އެްނމެ މަދުވެގެން ެވސް، ކޮްނެމ މީލާދީ މަހަުކ  ،އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުެގ ޖަްލސާއެއް )ހ( .8 ޖަލްސާތައް 
 އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ޖަލްސާއެްއ ބޭއްވުމަށް ޗީފް ޖުޑީޝަްލ އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ަފރާތުން ފޮނުވާ  )ށ( 
 ،)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 5ޖަްލސާ ބޭއްުވމަށް ކަނޑައަާޅ ދުވަހުގެ  ،ނޯޓިސް

ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ީއމެއިލަށް ފޮނުވުމުްނ ެއ ނޯޓިްސ ލިބުނީކަމަްށ ބެލެވޭނެއެވެ. 
ކުއްިލ ކަމެްއ ދިމާވެގެން ޚާްއޞަ ޖަލްސާއެްއ  ،މިހެން މި މާއްދާ އޮތުމަކުން

ނަމަ، ެއ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ެމންބަރުންނަށް އެންގުމަށްފަުހ ޖެހިއްޖެ  ބާއްވަން
 ްއ ނާޅައެވެ. ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަކަށް ހުރަހެ

ަގޑިއިރެވެ. މި ވަގުތު ހަަމވުމުގެ ކުރިން، ގިނަވެގެން ދޮޅު ،ޖަލްސާއެއްގެ ދިގުމިނަކީ )ނ(  
ޖަލްސާގެ އެެޖންޑާގައިވާ ހުރިހާ ކަމަާކމެދު ބަހުސްކޮށް ނުނިމޭަނމަ، އެ ޖަލްސާެގ 

އެޖެންޑާގަިއ )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ނުަވތަ  3އިތުރު ދަންފަޅިއެއް 
ބާކީ އޮތް ނަންބަރުތައް އެހެން ޖަލްސާއެއްގެ ެއޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންުމމުެގ 

 ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،އިޚްތިޔާރު

ބޭއްވުމުެގ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އެޖެްނޑާ ތަރުތީބުކޮށް، ަޖްލސާ  )ހ( .9 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 
 ވަްނ ވާނެއެވެ. ެގ ކުރިން މެންބަރުންނަށް ފޮނު)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު 48

    ،އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ޖަްލސާއަކަށް ކަމެއް އެޖެްނޑާ ކުރަން ބޭނުްނވާ މެންބަރަކު )ށ( 
ޗީފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،އެ ކަމެއް ބަޔާންކޮށް

މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެުޅމެއް ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭަޓރ ޤަބޫލުކޮށް 
އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ިނންމައިފިނަމަ، އެ ކަމަކަށް ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުން 

 ގެ މަސްއޫލިްއޔަތެކެވެ.ތައްޔާރު ކުރުމަކީ އެ ކަމެްއ އެޖެްނޑާކުރި މެންބަރެއް

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަްށ ހުށަހެޭޅ ކަންކަމުގަިއ ގޮްތ ނިންާމނީ، މެންބަުރންގެ މެދުގަިއ  )ހ( .10 ނިންމުންތައް 
 ޖަލްސާ ކުރެިވ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންނެވެ. 

ހާޒިރުވެ ތިިބ  ،އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޭޅ ކޮްނމެ ކަމެއްގަިއ ގޮތް ނިްނމަންވާނީ )ށ(  
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓުލައިގެންނެވެ. މެންބަރުންގެ ެމދުގައި ވޯޓު 

 އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، ރިޔާސަތުްނ ވޯޓު ދޭންވާނެއެވެ. 

ކުރެވިފައި  ރައްަކއު ،ޖަލްސާެގ ނިންުމންތައް ވަކިވަކީްނ ތަރުތީބު ކުރެވި )ނ(  
 ހުންނަންވާނެއެވެ.
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  ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާ މެންބަރުން، )ހ( .11 މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 
    އެ ފަރާތެއް އެ މަޤާމެއްގައި ދެމިހުރިހައި ހިނދަކު އެޑްަވއިޒަރީ ބޯޑުެގ 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  މެންބަރެއް

ކުރާ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ ޢައްޔަނު )ށ(  
ފަންީނ މާހިރެއްގެ ގޮތުގަިއ ޢައްޔަނުކުރާ ެމންބަރު، ެއ މަޤާުމްނ  ،މެންބަރުންނާއި

 ވަކިކުރުމަށް ނުނިންމާހަިއ ހިނދަކު މަޤާމުގަިއ ދެމިތިބޭނެއެވެ. 

މެންބަރުކަން ނިމުމަކަށް 
 އައުން 

އަންނަނިިވ ހާލަތްތަކުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ެމންބަރުކަްނ  ،މެންބަރަކަށް .12
 ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. 

 ލިޔުމުން އިސްތިޢުފާދިނުން. )ހ( 

ވުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރެވޭފަދަ، ދާއިމީ ބައްޔެއް )ށ(  
 ބަންދެއް ވުން.

މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ 
 ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން 

އެއްވެސް މެންބަރަކު، އެ މަޤާމުގައި ހުރިހާ ހިނދަކު، އަންނަިނވި ކަންކަން ކޮށްގެްނ  .13
 ނުވާނެއެވެ.

ހުއްދަނެތި މިފަދަ އެހެން ތަޢުލީީމ  ،އެ މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރެއް )ހ( 
 މަރުކަޒަކާ ހިއްސާކުރުން.

ހިންގުމުެގ އިސްފަންތީަގއި މަސައްކަްތ  ،ތަޢުލީމީ މަރުަކޒެއްގެ ިހންގުމާއިމިފަދަ  )ށ( 
 ކުރުން. 

ރި މުއްދަތުގައި ެމންބަރުކަމުގައި ހޭދަކު ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށްފަހުގައި ވެސް )ނ( 
 އެކެޑަމީއަށް ގެއްލުންވާޭނ ފަދަ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުން. ،ލޫމާތެއްޢުލިބިފައިވާ މަ

ހައި ހިނދަކު، ެއޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުަގިއ އިސާއިން އެެހން ގޮތަކަށް ކަނޑަާނޅަޖަލް .14 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު 
ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ. ބޯޑުގެ ނިްނމުންތައް ހާމަކުރުމަްށ 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަކަށް މެނުީވ އެފަދަ މަޝްވަރާތަކާ ބެޭހ ަމޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްެގްނ 

 ފާޅުކުރި ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ދެއްިކ ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ެމންބަރަކު
 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ވާހަކައެއް، އެ ެމންބަރާ ޙަވާލާދީ

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 
 ކަމެއްގައި ބައިވެރިނުވުން 

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ، ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު އަރާރުންވާ ކަެމްއ  .15
      އެޖެންޑާގައި އޮތްނަަމ، އެ ކަމެްއ ރިޔާސަތަށް ނުވަތަ ޖަލްާސއަށް ހާމަކުރުމަށްފަހު، 
އެ އެޖެންޑާ އައިަޓމަކުން އެ މެންބަރަކު ތަނާޒުލުވާން ާވނެއެވެ. އަދި މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ، 

ތަ މަޞްލަޙަތު އަރާރުންވާ، އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަ
 އަދި އެފަދަ ވޯޓެއް ނަގާއިރު ހާޒިރުވެ އިނދެގެން ވެްސ ނުވާނެއެވެ. 

     އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުެގ ކޮްނެމ ނިްނމުމެއް، ެއ ިނމުނުގޮތް ސާފުވާނޭހެން ރިޔާސަތުން  .16 ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ،ނިުމމަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާީނ އެ ނިންުމމެއް ލިޔެ އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ
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އޭގައި ޗީފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޓަރު ނުވަތަ އެ ަމސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ ހުރި މީހަުކ 
 ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއި، 
 އިޞްލާޙު ކުރުން 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިުދ މި  )ހ( .17
 ޝާޢިއުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

      ެއޑްަވއިޒަރީ ބޯޑުެގ  ،ކުރުމުެގ ބާރު ލިބިގެންވަނީ މި ގަވާއިުދ އިޞްލާޙު )ށ( 
 ޗީފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޓަރއަށެވެ. ،ލަފާގެ މަތިން

________________ 
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