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 އުޞޫލް ކުރާނެ މަލުހިންގުމުގައި ޢަ ރާވައި ކޯސް ނިންގރެއިޓް ރސްބްރޯކަ ކަސްޓަމްސް

 

 )ހ( 1 ތަޢާރަފާއި ނަން
 

ން ދުމަތްހޯދާ އެހެނިހެސްޓަމްސްގެ ޚިކަލަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން އަދި މި އުޞޫ

ގެ މުކުރުވު ދާއި، އަދި އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިޤަވާޢި ،ފަރާތްތައް، ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި

 ންޖެހޭގޮތްކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަގޮތުން ހިންގާ 

 ލެވެ.ބަޔާންކުރާ އުޞޫ ކަނޑައަޅައި

އި ރާވައި ހިންގުމުގަކޯސް  ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސް ަށް ކިޔާނީ "ކަސްޓަމްސްމި އުޞޫލ )ށ(  

 އުޞޫލު" މިހެންނެވެ. މަލު ކުރާނެޢަ

ގައި ދަކީ ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ރާވައި ހިންގުމުޞަމިއުޞޫލުގެ މަޤު  2 ދުމަޤްޞަ

ދާއި ވާޢިޤަލްތަކެއް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި، ޢަމަލު ކުރާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫ

ަމްރީން ތއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅައި، މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގުމެވެ. 

 ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތް 

 

އް ކޯސް ރާވައި ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސް ކަސްޓަމްސް  3

 ެންޓަރ ފޯައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ ސވަސީލަތްތ ،ބަލަހައްޓައި

ްސް  ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް )ސީ.ސީ.އީ.އެސް ނުވަތަ ސެސް( / ކަސްޓަމ

   އެކަޑަމީ އިންނެވެ.

ހުގެ ލެވެލް އަދި ކޯ

 މުއްދަތު 

ް އަށ 3ވެލް ގެ މިންގަނޑުން  ލެމިކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިއު.އޭ(  )ހ( 4

ެ  )ތިނެއް( ގ 3ފިކެޓް ލެވެލް ސެޓްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ  5 ،ފާސްކުރެވި

  ކޯހެކެވެ.

ން ިމްތިހާނުމިކޯހުގެ މޮޑިއުލްއެއް ފުރިހަމަ ކުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ އެމޮޑިއުލް އަކުން ދެވޭ އ )ށ(  

 ލްކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.  ޞިޙާ )ފަންސާސް އިންސައްތަ( މާކްސް 50ދަށްވެގެން %
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ަ )އަށްޑިހ  80ރީއިން މަދުވެގެން %ހާޟިއިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތަކުގެ  )ނ(  

   ލްކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.ާޞިއިންސައްތަ( ހ

 ،ގައިވުމާއެކުެއް ކަމުދިވެހިރައްޔިތ އަހަރު ފުރިފައިވާ 18ުމުރުން ހަމަވާނީ އ މިކޯހަށް ޝަރުޠު  5 ޠުހުގެ ޝަރުކޯ

 އް ހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ.ކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެތަތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު

އިވުން؛ މާއްދާއިން ފާސްވެފަ)ތިނެއް(  3ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މަދުވެގެން  .1

       ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ލް ކޮށްފައިވުން؛ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞި 2ލެވެލް އެމް.ކިއު.އޭ  .2

ްސްގެ ރެނެކްސްޕޯޓް އަދި ކަސްޓަމްސް ކްލިއައެކު އިމްޕޯޓް އނިންމާފައިވުމާ 6ރޭޑް ގް .3

 ؛)އެކެއް( އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 01ދާއިރާގައި 

 

ައިވާކަން ިފތު ހުޅުވާލެވކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަ ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސް ކަސްޓަމްސް  6 ލާން ކުރުންކޯހަށް އިޢު

ެރިވާ ލާންކުރަންވާނެއެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވއިޢު އާންމުކޮށް އަންގައި

 ވެދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ 7ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން 

ކޯހަށް ބައިވެރިން 

 ހޮވުން 

ޑަމިކް ޓަމްސްގެ އެކަކޯހަށް ބައިވެރިން ހޮވާނީ ކަސް ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސް ކަސްޓަމްސް  7

ވާ ހަމަ ޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކޯހަށް ޝަރުޠުއެބޯޑުން ކަނ، އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން

 ޮވުމުގައިހފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާރކްސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އަދި މި ކޯހަށް ބައިވެރިން 

 . ބަލާނީ އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ

ކަސްޓަމްސް 

ބްރޯކަރސް 

 ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ފީ 

ާއްމު އެގޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ކޯހުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި ނ ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސް ކަސްޓަމްސް  8

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  14ގެ  36ދުގެ ޖަދުވަލު ޤަވާޢި

 )ހަ ހާސް( ރުފިޔާއެވެ. 6000/-

ޓެސްޓް ހެދުމަށް  -ރީ

ދެވޭނެ ރުޞަތުފު

 ލަތްތައްޙާ

ތު ުރުޞަޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފ-ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ރީ )ހ( 9

ޯހުގެ ަށް އެދި ކޓެސްޓް ހެދުމ-ލަތްތަކުގައި، ރީޙާދެވޭނީ މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ައިޒަރީ އެކަޑަމިކް އެޑްވ ބައިވެރިން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗައް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ؛ބޯޑުންނެވެ.  އެގޮތުން

ުރުޞަތު ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފ-ންނަށް ރީކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރި (ށ)  

 ލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.ދެވޭނެ ޙާ

ޅީސް )ސާ 40%ކޯހުގެ މޮޑިއުލްއަކުން ލިބުނު މާކްސްގެ ނިސްބަތް ދައްވެގެން  .1

 ނުވަތަ ؛ލްކޮއްފައިވުންއިންސައްތަ( ޙާޞި

ް ޒުރަކާއި ހުރެ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރި ނުވެވުން )ކަސްޓަމްސއެކަށީގެންވާ އު .2

 ނުވަތަ ؛އެކަޑަމީއަށް ލިޔުމުން އެންގިފައިވުން(

)މިޙާލަތުގައި  ؛ޙާލަތު ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިނުވެވުން ޞިއްޚީ .3

ފަރުވާދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިއުމެއް ހުށަހަޅާފައި  ޞިއްޚީ
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 އޮންނަންވާނެއެވެ.(

ށް ޓެސްޓް ހެދުމަ-މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން ރީ )ނ(  

ްޓް ޓެސ-އި ރީޓެސްޓް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގަ-ފުރުޞަތުދެވޭ ފަރާތްތަކުން، އެކޯހަށް ރީ

 ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ަދި ދުމަށް އޓެސްޓް ހެ-މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރީ )ރ(  

ެއް( )އެކ 1ތު ދެވޭނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ފުރުޞަމޮޑިއުލް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

 ފަހަރުއެވެ.

ކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ 

ހަމަ ބައެއް ފުރި

ުރުމަށް ދެވޭ އިތުރު ކ

 ތު  ފުރުޞަ

 ގެ ބައެއްކޯހުގައި ބައިވެރިވެ ބައެއް މޮޑިއުލްތަކުން ފާސްނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކޯހު )ހ( 10

ނުންވާ ފުރިހަމަ ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެބައި ފުރިހަމަކޮށް ކޯސް  ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭ

ގެމަތިން ި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ތިރީގައ

 އެކަޑަމިކް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުންނެވެ. އެގޮތުން؛

ްއިން )ތިނެއް( ނުވަތަ އެއައްވުރެ ގިނަ މޮޑިއުލ 3ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތަކުގެ ތެރެއިން  .1

ަލުން އޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، -ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، ރީ

ް ރާތްތަކަށމުޅި ކޯސް އަލުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިފަދަ ފަކޯހުގައި ބައިވެރިވެ 

 ދެވިދާނެއެވެ.

ަލުން އޓެސްޓުން ފާސްނުވާނަމަ، -ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވެ، ރީ-ކޯހުގެ ބައިވެރިއަކު ރީ .2

 އެމޮޑިއުލްއެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.

ް ު އުޒުރެއރިވެ، ކޯސް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ކޯހުގެ ބައިވެރިއަކު މަޤްބޫލމިކޯހުގައި ބައިވެ .3

ަދަ ަމަ، މިފދިމާވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި، ކޯހުން ވަކިވެފައިވާނ

 ްޙީތުން ސިއބައިވެރިންނަށް އަލުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުދެވިދާނެއެވެ. މިގޮ

ލްއެއްގެ ެވި އެއްވެސް މޮޑިއުރުނުވސަބަބުން ކްލާސްތަކަށް ހާޟިުމުގެ ޙާލަތު ތަންނުދިނ

ް ްއެއ)އަށްޑިހަ އިން އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމަ އެމޮޑިއުލ  %80ރީ ހާޟި

ެވި ަމަނުކުރތު ދެވޭނީ އަލުން ފަށާ ކޯހުގެތެރެއިން ފުރިހފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ފުރުޞަ

 އޮތް މޮޑިއުލް އަށެވެ.

 ސާޅީސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ(  %40ސް މޮޑިއުލްއެއްގެ ނަތީޖާ ކޯހުގެ އެއްވެ .4

ތެއް ަޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފުރުޞ-ދައްވެގެން މޮޑިއުލްއަކުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަށް ރީ

 ުރިހަމަވެ ކޯސް ފނުދެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެމޮޑިއުލްގައި އަލުން ބައިވެރި

 ތު ދެވިދާނެއެވެ.ކުރުމުގެ ފުރުޞަ

 

ކޯހުގެ ބައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ  ށ()  

)އަށާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯހުގެ  18ބައިވެރިވި ކޯސް ނިމުނުތާ ގިނަވެގެން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 
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ދެން  ނުހިންގިއްޖެނަމަ، ކޯހެއް ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސްކަސްޓަމްސް ްދަތުގައި މުއިމ

ިވުމުގެ ައި ބައިވެރުގކޯހ ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސްކަސްޓަމްސް އެންމެއަވަހަށް ހިންގާ 

 ނެއެވެ.ެވޭތު އެފަރާތަކަށް ދޞަފުރު

 

ގޮތުގެ  ަންނަނިވިެ ފީ ނެގޭނީ އއަލުން ކޯހުގެ ބައެއްގައި ބައިވެރިވާނަމަ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގ )ނ(  

 މަތިންނެވެ.

 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( 50)އެކެއް( މޮޑިއުލް ނަމަ ޖުމްލަ ކޯސްފީގެ % 1

 )ހަތްދިހަ އިންސައްތަ( 75)ދޭއް( މޮޑިއުލް ނަމަ ޖުމްލަ ކޯސްފީގެ % 2

 މޮޑިއުލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަނަމަ ޖުމްލަ ކޯސްފީ )ތިނެއް(  3

 

ސެންޓަރ ފޯރ 

މްސް އެންޑް ކަސްޓަ

އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް 

)ސެސް( / 

ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ 

 ޒިންމާތައް

މީގެ ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް )ސެސް( / ކަސްޓަމްސް އެކަޑަ  11

 ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 

ތު ވުމުގެ ފުރުޞަކޯހުގައި ބައިވެރި ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސް ކަސްޓަމްސް .1

 ؛ލާންކުރުންައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުހުޅުވާލެވިފ

ްތަކުގައި ޙާލަތކޯހުގެ ކޮންޓެންޓް މުރާޖާކުރަންޖެހޭ  ޓްރެއިނިންގ ބްރޯކަރސް ކަސްޓަމްސް .2

  ؛ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަން ކުރުންކަމާ

ެކުލަވާލާ އވައިދިނުމަށް މުދައްރިބުން ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ކިޔަ ބްރޯކަރސް ކަސްޓަމްސް .3

ކު ކަރުދާހާއި، ލެސަންޕްލޭން ހޯދައި ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން މުދައްރިބުންނާއި އެ

 ؛އެކަންކަން މުރާޖާކޮށް ނިންމުން

 ؛ރީ ބެލެހެއްޓުންއިވެރިންނާއި މުދައްރިބުންގެ ހާޟިކޯހުގެ ބަ .4

  ؛ްލެހެއްޓުނުން މޮނިޓަރކޮށް ބެކޯސް ހިނގަމުންދާއިރު ކުލާހުގައި ބައިވެރިންގެ ބައިވެރިވ .5

ާރުކޮށް ކޯސް ނިމުމުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް ތައްޔ .6

  ؛ވާލު ކުރުންގެ މަތިން ސެޓްފިކެޓް ޙަހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމެއް

ިއުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދ ،ކޯހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމާއި .7

  ؛ުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުންކ

 މޮޑިއުލް ކޯޑިނޭޓަރސް އާ ގުޅިގެން ކޯސް އައުޓްލައިން )ކޯސް އެސެސް ކުރެވޭނެ .8

ުންނަށް ލޫމާތު ކަރުދާހެއް ދަރިވަރމަޢުގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް( ތައްޔާރުކޮށް ކޯހާގުޅޭ 

  ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ސެކްޝަންތަކ ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބައިވެރިންނާއި މުދައްރިބުން .9

ޒާމް ޭނެ އިންތިޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަންކުރެވުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެ ނުކުތ

 ެންމެހައިހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އ

 ؛ިދިނުންކަންކަން ކުރުމާއި، ނަގަންޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތައް ނަގައ

ަންޖެހޭ  ކޯސް ހިނގަމުންދާއިރު ކަސްޓަމްސްގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނަގ .10

 ؛އެންމެހައި ހުއްދަތައް ނަގައިދިނުން
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ރިފްރެޝްމަންޓް 

 ހަމަޖެއްސުން 

 އިވެރިންނަށްކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ކުރިއަށްދާއިރު ކޯހުގެ ބަ  12

ަމްސް ދުމަތް  ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓންޓްގެ ޚިގެ މަތިން ރިފްރެޝްމަލުހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫ

 ވެ.އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް / ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ އިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެ

މޮޑިއުލް 

ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި 

 މުދައްރިބުންގެ ދައުރު

 ްޓެންޓްދާތަކުގެ ކޮނމިކޯހުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާއްދާތަކާއި، އެމާއް )ހ( 13

ަތިން މލުތަކުގެ ާޖާކޮށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫމުރ

ް އެބަދަލުގެންނާނީ އެމާއްދާއެއް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިބާއި ގުޅިގެން މޮޑިއުލ

 ކޯޑިނޭޓަރުންނެވެ.

ްލޭން މާއްދާތަކުގެ ލެސަން ޕކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  )ށ(  

ގޮތުގެ ލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި އެމާއްދާއެއް ކިޔަވައިދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ)ހާޞި

ް ސް އެންޑއައުޓްލައިންއެއް ހިމެނޭގޮތަށް( މުދައްރިބު ތައްޔާރުކޮށް ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓަމް

 ެވެ.  އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް / ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ އާއި ހިއްސާކުރަންވާނެއ

، ސްކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަކާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާ )ނ(  

ުކޮށް އެސައިންމެންޓް އަދި އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ތައްޔާރ

ި ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް / ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ އާއ

އުލް ަވާ މޮޑިރަންވާނެވެ. އަދި މި މަސަކަތް ކުރާނީ އެ މާއްދާއަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނހިއްސާކު

 ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޝްވާރާގެ މަތިން މުދައްރިބެއެވެ. 

އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން

 ަލް އޮފްމި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރ  14

 ެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުންނެވެ. ކަސްޓަމްސްގ

 ެ.މި އުޞޫލު ޢާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވ ލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ،ޞޫމިއު    15 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
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