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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ވަނަ އިޞްލާޙު  10 ) އަށް 2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  R/2014-311ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

 ގެނައުން.ވަނަ އިޞްލާޙު  10) އަށް 2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   R-311/2014 ގަވާއިދު ނަންބަރު

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 88ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުެގ            1މޭ  2022 (ނ) .88 ިދނުން  ކުރިެއރުން ވަޒީާފގެ 

ޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް މެ

         ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަުނން ަކނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ 

 މަތީންނެވެ.

 އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް  116ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަގުތީ މަސައްކަތްތަކަށް ހޮވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ  (ބ) .116 އުޫޖރަ  

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުެގ      1މޭ  2022ތެރެއިން، 

ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ޮހވާ ވަގުތީ 

، އެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް މުވައްޒަފުންނާއި

ބަދަލުކުރެވޭ ވަގުީތ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ިޢާނޔަތްތަކާއި  

އެލަވަންސްތައް ދޭންވާނީ، ޭނޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނަޑއަޅައިފައިވާ 

     އެއްބަސްވުންަތކުގައްޔާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއް ވަކި "ވަޒީފާގެ

 ވަޒީފާއަކަށް ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސައްކަތަކަށްމަ ވަކި

    ގޮތުގެ ދޭނެ  ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި ހާލަތްތަކުގައި އައްޔަނުކުރާ

 މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 149ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 ޖެހޭ ގަިޑއަކަށް މުާސރައިން 

 އަަދދު 

 ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ދުވަހަކަށްޖެހޭ މުސާރައިގެ އަދަދު ބަލާނީ  .149

(ތިރީސް) އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. މުަވއްޒަފުގެ މުސާރައިން  30މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ 

އެ އިރެއްގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ

 ،ސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލައިގެންނެވެ. އަދި ިމނެޓަކަްށ ެޖހޭ އަދަދު ަބލާނީރަ

(ފަސްދޮޅަސް) އިން  60މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު 

ވަނަ ދުަވހުން ފެށިގެން ޢަމަލުުކާރ  1މޭ  2022ގެއްލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް، 

އިފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅަ

 ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހަކަށްެޖހޭ މުސާރައިގެ އަދަދު ބަލާނީ

"މަޤާމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަނޑު" ގައިވާ

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.   150ވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެ .4

 ފްރޭމްވަރކުގައި  ދައުލަތުގެ ޕޭ ޢަމަލުކުރާ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 1 މޭ 2022 .150 މުާސރަ ކަނޑަެއޅުން  

 ސަރވިސްގެ ސިވިލް ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުވާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ޤާނޫނު  ،ސާރައާއި ިޢނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސްތައް ަކނޑައަޅާނީމު ،މުވައްޒަފުންނަށް

ގައިވާ ގޮތުެގ ) ޤާނޫނު ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ( 2016/11 ނަންބަރު

 ކޮމިޝަުނންނެވެ.  ޕޭ ނޭޝަނަލް ،މަތީން

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮަތްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 152ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 ުމސާރަ އްޒަފުްނގެމުވަ  

 ކަނޑަެއޅުން 

        ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ވަޒީާފ ދޭއިރު (ހ) .152

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ އޮންނަންވާީނ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. މިގޮތުްނ 

އެ މުވައްޒަފަކު އައްޔަނު ކުރެވޭ ވަޒީާފ  ،ކަނޑައެޅޭ މުސާރަ ވާންވާނީ

ންތިއަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ ފަ

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1މޭ  2022މުސާރައަކަށެވެ. ނަމަވެސް، 

ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުގެ    ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް 

މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުވާ ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅޭ 

ތްތަކާއި ތަފާތު ހާލަްތތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޭދ މުސާރައާއި ޢިނާޔަ

އެލަވަންސްތަކަކީ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ 
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މިންގަނޑުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި 

 އެލަވަންސްތަކެވެ.

 ން.  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރު 156ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

އެ މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ  ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ .156 ދިނުން  ކުިރއެރުން މުާސރަިއގެ 

މަތީންނެވެ. ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ގެން ޢަމަލުކުާރ ވަނަ ދުވަުހން ފެށި 1މޭ  2022ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. ނަމަވެސް، 

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ 

 ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ

"މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅައިފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ. މިންގަނޑު" ގައިވާ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.   160ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުެގ            1މޭ  2022 (ބ) .160 އުނިކުުރން  މުާސރައިން 

ވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައި

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ވަޒީފާ އަދާުކރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ުނނިކުންަނ  ،ނުނިކުތުމުންނާއި 

އޭނާެގ އަސާސީ މުސާރައިންނާއި މަޤާމުގެ  ،ވަގުތަށްވާ މިންވަރު

 ކޮމިޝަނުްނ ކަނަޑއަޅައިފައިވާ ޭނޝަނަލް ޕޭ ،އެލަވަންސުން އުނިކުރާނީ

 "މަޤާމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންގަނޑު" ގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.   162ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

ނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުެގ            ވަ 1މޭ  2022 (ރ) .162 ތަޢާރުފު  

ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ     

ޢިނާޔަްތތަކާއި  އެލަވަންސްތައް  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

(ދައުލަތުގެ ުމސާރައިގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ކަނޑައަޅާނީ

ޭނަޝނަލް ޕޭ  ،ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) ގައިާވ ގޮތުގެ މަީތން

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.   163ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

މަވެސް،        މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަ  (ފ) .163 އިތުުރގަީޑގެ ފަިއސާ  

            ދައުލަތުގެ  ޢަމަލުކުރާ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 1 މޭ 2022

    ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުވާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފްރޭމްވަރކުގައި ޕޭ

މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި  ސަރވިސްގެ ސިވިލް

ނޑައަޅައިފައިވާ      ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަ ،ޢަމަލުކުރާނީ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތުގެ ދޭނެ ފައިސާ "އިތުރުގަޑީގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.   164ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10

 ފަރާތްތަކަށް ކުެރވޭ އިސްިތސްނާ 

 ދިނުން  ފަިއސާ އިތުުރގަީޑގެ

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެސް،         (ނ) .164

            ދައުލަތުގެ  ޢަމަލުކުރާ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 1 މޭ 2022

 ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ    ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފްރޭމްވަރކުގައި ޕޭ

ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ސަރވިސްގެ ސިވިލް

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ       ،ޢަމަލުކުރާނީ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތުގެ ދޭނެ ފައިސާ "އިތުރުގަޑީގެ

   ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް ައްނނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 167ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެސް،          (ޅ) .167 ޚާްއޞަ އެީހގެ ފައިސާ  

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުެގ             1މޭ  2022

ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ    

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖާނަށް ނުަވތަ ޞިއްޙަަތށް ލިޭބ ސިވިލް ސަރވިސް

ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން އަދި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 

ޭނޝަނަލް ޕޭ  ،ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާްތތެރިވަނިކޮްށ ނިޔާވުމުން ޢިނާޔަތް ދޭނީ

"މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާިއ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނެ ގޮތުގެ އާންމު މިންގަނޑު" ރައްކައު

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ގައިވާ

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 176ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12
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 ބަންދު  މީރަސްގައި ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ( 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) .176 ުދވަސްަތއް  ބަްނދު ރަްސމީ 

 ކަމުގައި  ދުވަހެއް ބަންދު ،ދުވަސްތަކާއި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ދުވަސް

 ސިވިލް ،ދުވަސްތަކަކީ ކަނޑައަޅާ އިސްވެިރޔާ އެންމެ ދައުލަތުގެ

 .ދުވަސްތަކެވެ ބަންދު ރަސްމީ ސަރވިސްގެ

           ދައުލަތުގެ  ޢަމަލުކުރާ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 1 މޭ 2022 (ށ)   

 ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުވާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރކުގައިފްރޭމްވަ ޕޭ

 2008/2މުވައްޒަފުންނަްށ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައްކަމުގައި 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ބަންުދ 

 ދުވަސްތަކެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.    177ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

 ދުވަސް ބަންދު  ،ނުވާނަމަ ކޮށްފައި ބަޔާން ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި (ހ) .177 ޢިނާޔަތް  ދުވަުހގެ ބަންދު 

 ނުކުންނަން  ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު  ދުވަހެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ކަމަށް

 ޤާނޫނު) ެގ      (ވަޒީފާއާބެހޭ 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ޖެހިއްޖެނަމަ

 ދުވަހުގައި  ބަންދު މަތީން ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި މާއްދާއާއި 38

     އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޢިނާޔަތްދޭން މުވައްޒަފުންނަށް ރާމަސައްކަތްކު

  .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް މުވައްޒަފަށް އެ

 ދައުލަތުެގ           ޢަމަލުކުރާ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 1 މޭ 2022 (ށ)   

 ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުވާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފްރޭމްވަރކުގައި ޕޭ

 2008/2މުވައްޒަފުންނަށް ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ސަރވިސްގެ ސިވިލް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަސްމީ  38(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ 

 ދުވަހެއްގަިއ މަސައްކަތް ކުރުވައިފި ނަމަ، ނޭަޝނަލް ޭޕ ބަންދު

 ަމސައްކަތް ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު "ރަސްމީކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ގޮތުގެ މަތީން ޢިނާޔަތް  މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތުގެ ދޭނެ ޢިނާޔަތް ކުރުމުން

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ށ) އަންނަނިވި ގޮަތްށ އިޞްލާޙުކުރުން.   ވަނަ މާއްދާގެ ( 227ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14
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 ވަޒީާފއިން ވުމުން އަހަރު 65 

 ކުރުން  މުސްުކޅި

(ފަސްދޮޅަސްފަެހއް) އަހަރުވުމުން ސިވިލް ަސރވިސްގެ  65އުމުރުން  (ށ) .227

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ިލިބދެވޭނެއެވެ.  17ުލ މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަ ،ޢިނާޔަތް

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުގެ     1މޭ  2022ނަމަވެސް، 

ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ    

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިްނ މުސްކުޅިކުރުމުން 

"ދައުލަތުގެ ނޭޝަަނލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ނީޢިނާޔަތް ދޭ

ގޮތުގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިާނޔަތް ދެވޭނެ މިންގަނޑު" ގައިވާ

 މަތީންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.    228ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15

 އަިމއްލައަށް ވުމުން އަހަރު 55 

 ވަކިކުރުން  ުމސްކުޅިކޮށް އެިދގެން

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ ދައުލަތުެގ            1މޭ  2022 (ބ) .228

ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުާވ   

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިްނ މުސްކުޅިކުރުމުން 

"ދައުލަތުގެ ޝަަނލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނޭ ،ޢިނާޔަތް ދޭނީ

ގޮތުގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ޢިާނޔަތް ދެވޭނެ މިންގަނޑު" ގައިވާ

 މަތީންނެވެ.

 ގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރިޚުން ފެށިގެންނެވެ.ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .16

_______________________ 

 


