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ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2019/R-2 :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު( އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޞލާޙު ގެނައުން.
ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2019/R-2 :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު( އަށް ،އަންނަނިވި އި ް
އން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ފަދަ ި
މުވައްޒަފުން

.14

)ކ(

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއް ވިޔަސް،

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ހ
ގަވާއިދުން އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއް ދައްކަންޖެ ޭ

ހިތަންޖެހޭ އާންމު

މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ދީގެންވެސް

އުސޫލުތައް

ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ގަވާއިދުން އެކަމެއް އަންގަންޖެހޭ
މ މާއްދާގައި މިހެން
ކށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެި .
މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަ ަ
އޮތްނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( މިއިން
އިސްތިސްނާވެއެވެ.

އން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ޑ( އަންނަނިވި ފަދަ ި
މުވައްޒަފުން

.14

)ޑ(

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން ކޮމިޝަނުގެ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ގ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
ތ ޤާނޫނާއި ދައުލަތު ެ
އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު ،މާލިއްޔަ ު

ހިތަންޖެހޭ އާންމު

މަތީން ،އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

އުސޫލުތައް
ފދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ަ

3

ވޮލި ުއމް48 :

މުވައްޒަފުން އެދިގެން

އަދަދު1154 :

.21

)ނ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދވެގެން ) 1އެކެއް(
ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މަ ު
މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ،ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ކ ލިބިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ވަކިވާން އެދިފައިވާ މުވައްޒަފާ
އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަ ު
ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ތަކެއްޗާއި ،ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތް
ވސް އެ މުވައްޒަފަކު
ޖނަމަ ،އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ެ
ބަލައި ،އެ ކަންކަން ނިމިއް ެ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
އން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ފަދަ ި
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

.28

)ހ(

ގ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކު ެ
މންނެވެ.
ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމު ު

 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1އުނިކުރުން.

ރ އޭގެ
މޖެއްސައި ،އަންނަނިވި ދެ އަކު ު
މއްދާގެ )ހ( ގެ  1ކަމުގައި ހަ ަ
 .6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2އަކީ ،އެ ާ
ފަހަތަށް އިތުރުކުރުން.
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

.28

)ހ(

) .1ނ( ތިމާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ
މީހަކު

ފަރުވާ

ތށް
ނުލިބޭގޮ ަ

ބޭނުންވާ
މ
އެން ެ

ގ
ދި ު

ބައްޔަކަށް

ފަރުވާ

މުއްދަތަކަށް

ހޯދުމަށްޓަކައި
ލނީ
ވީއް ޭ

3

މުސާރަ
)ތިނެއް(

ކ މުވައްޒަފު
މއްދަތަކަށެވެ .އަދި އެ މުއްދަތަ ީ
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން ު
ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.
)ރ( މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަންވާނީ،
އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ،ސަލާމެއް ،އާއިލީ ޒިންމާގެ
ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ.
ލޙުކުރުން.
ބރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞް ާ
 .7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަން ަ

4

ވޮލި ުއމް48 :

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

އަދަދު1154 :

.28

)ހ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ
ރ ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  46ވަނަ މާއްދާގަ ި
 .2ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ޓ
މ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއް ީ
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ،ވިހެއު ާ
ހަމަވުމުން،
އ،
ބެލުމަށްޓަކަ ި

ދަރިފުޅުގެ
1

ނމަޔަށް
މަ ް

)އެކެއް(

ނުވަތަ

ބައްޕަޔަށް

ހަމައެކަނި

އަހަރުދުވަހުގެ

ޗުއްޓީއެއް

މުސާރަ

ދަރިފުޅު
ށ
ނުލިބޭގޮތަ ް

ށ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން
ނވާނަމަ ،އަންހެން މުވައްޒަފަކަ ް
ނ ް
ނެގިދާނެއެވެ .މި ޗުއްޓީ ބޭ ު
ށ
ރން ޗުއްޓީ ނެގުމަ ް
ގ ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ކު ި
އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމު ެ
އެދެންވާނެއެވެ.
ބރު އުނިކުރުން.
 .8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ ނަން ަ

ރން.
 .9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  1.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

1.1

މިއީ މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ އިލެކްޝަންސް
ގ
ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ބާރުތަކާއި ،ޕެނަލް ެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ނނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
 .10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ  5.1ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ތ
ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަ ު

.5

5.2

މި މާއްދާގެ  5.1ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ
އ
މޝަނުގެ އެތެރޭގަ ި
މޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކޮ ި
އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ަ
ށ
ނން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިޔާއާ އެއްގޮތަށް އެ މަޤާމަ ް
ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކޮށް ،ކޮމިޝަ ު
އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނި ،އެ ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާއެއް
ދީފިނަމަ ،މި މާއްދާގެ  5.1ގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ރން.
 .11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ވަގުތީ ވަޒީފާގައި މީހުން
ގެންގުޅުން

.8

8.4

ވަގުތީ

މުވައްޒަފަކު،

ގ
މަޤާމު ެ

މަސައްކަތަށް

ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް

ސެކްޝަނުގެ

ވެރިޔާއަށް ފެނި ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުންވެސް އެކަން އިޞްލާޙު
ވނަ
ނނު( ގެ ަ 23
ރ ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ ޫ
ނބަ ު
ނ ނަ ް
ނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫ ު
ކ
ތރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަ ާ
ށ އި ު
ގ މަތިން ،އެ މުވައްޒަފަކަ ް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ

5

އަދަދު1154 :

ވޮލި ުއމް48 :

ނުލައި،

ވަޒީފާއިން

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރމުގެ
ވަކިކު ު

އިލެކްޝަންސް

އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޝަނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ރން.
 .12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.2އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

.9

9.2

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރަންޖެހޭ

ފަދަ

ށ
ހާލަތަކަ ް

އޭނާގެ

ޢަމަލުތައް

ނ ނަންބަރު 2/2008
ހިނގައްޖެކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޤާނޫ ު
)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

އިޖުރާޢަތުތައް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ކރުން.
 .13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ  10.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް

.10

10.3

ދވެގެން ) 1އެކެއް(
ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މަ ު

އެދިގެން ވަޒީފާއިން

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންވެސް

ވަކިކުރުން

އ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
ޖނަމަެ ،
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއް ެ
ސބަބެއްނަމަ ،އެ ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
އެދިފައިވާ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ަ

 .14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.1ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
ކުށުގެ ދަރަޖަތައް

.9

9.1

ހ
 .3ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 2ދޭއް( ދުވަ ު
ގ އަދަދު ) 40ސާޅީސް( މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން،
ގަޑިޖެހި ،ގަޑިޖެހުނު މިނެޓު ެ
ގ
ނުވަތަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 10ދިހައެއް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި ،ގަޑިޖެހުނު މިނެޓު ެ
އަދަދު ) 135އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން.

 .15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.2ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
ކުށުގެ ދަރަޖަތައް

.9

9.2

ށފައިވާ ކުށް ތަކުރާރު
 .3މި ޖަދުވަލުގެ  9.1ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
ހތް ދިނުން.
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ) 3ތިނެއް( ފަހަރު އަނގަބަހުން ނަސޭ ަ

ނބަރެއް
ނނިވި ފަދައިން ނަ ް
 .16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.3ގެ  26ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ،އަން ަ
އިތުރުކުރުން.
6

ވޮލި ުއމް48 :

ކުށުގެ ދަރަޖަތައް

އަދަދު1154 :

.9

9.3

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އސޫލުގެ  9.2ގައިވާ
 .27ކުށުގެ ދަރަޖަ  2ގައިވާ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން ،މި ު
ގޮތުގެ މަތިން އެންގުމުން ވެސް) ،މި އުސޫލުގެ  9.2ގެ ) 3ތިނެއް( ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް ފިޔަވައި( އެ ކަންތައް އިޞްލާޙުނުކޮށް،
އެ ކުށެއް ތަކުރާރުކުރުން.

ކރުން.
ނންބަރެއް އިތުރު ު
 .17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާއަށް ،އަންނަނިވިގޮތަށް ަ
ކުށުގެ ދަރަޖަތައް

.9

9.4

ކށް ތަކުރާރު ކުރުމުގެ
މި ޖަދުވަލުގެ  9.2ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު
އޖެ ނަމަ ،ލިޔުމުން
ތ ދެވި ް
ރ ،ލިޔުމުން ނަސޭހަ ް
ސަބަބުން ) 3ތިނެއް( ފަހަ ު
އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ.

ކރުން.
 .18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  14.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު

.14

14.1

މުވައްޒަފަކާ މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ،އެކަން ތަކުރާރުނުކޮށް ) 1އެކެއް(
އަހަރުދުވަސްވުމުން ،އެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުވީއެވެ.

ނ
ބާޠިލުވު ް

ރން.
 .19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ކޮމިޝަނުގެ

.2

2.1

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލުން އެވްރެޖް

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި

ދއިފައިވުން.
މާކްސް ) 75%ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަތިން ހޯ ަ

އ
އތަ ް
ބަލާނެ ކަންތަ ް
ރން.
 .20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ކޮމިޝަނުގެ

.2

2.3

ފާއިތުވެދިޔަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައި ނުވުން.

މުވައްޒަފުންނަށް
ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
އ
އތަ ް
ބަލާނެ ކަންތަ ް
ރން.
 .21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު

7

ވޮލި ުއމް48 :

ކޮމިޝަނުގެ

އަދަދު1154 :

.2

2.4

މުވައްޒަފުންނަށް

ފާއިތުވެދިޔަ

1

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)އެކެއް(

އަހަރުދުވަހުގެ

ވަކި

ތެރޭގައި

މުއްދަތަކަށް

ށ
އޮފީހަ ް

އޒަފަކަށް ނުވުން.
ނުނުކުތުމަށް އަންގައިފައިވާ މުވަ ް

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
އ
އތަ ް
ބަލާނެ ކަންތަ ް
ނނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
 .22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.12ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ

.2

2.13

މުވައްޒަފަކު

އަމިއްލަ

ބޭނުމަކު

ރަސްމީ

އޮފީހުން

ގަޑީގައި

ބޭރަށްދިޔަ

ނަމަ،

މަސައްކަތު ދުވަހާއި

ސއްކަތުގައި ،ރަސްމީ
އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުގަޑި ގުނަން ފަށާނީ އޮފީހުގެ މަ ަ

ގަޑި

ނނެވެ.
މަސައްކަތު ގަޑި ) 7ހަތެއް( ގަޑިއިރު ހަމަކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެ ް

ރން.
 .23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ  6.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ޗުއްޓީއަށް އެދުމާއި،

.6

6.1

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ
ގ މަދުވެގެން ރަސްމީ
އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުން ،ޗުއްޓީ ފަށަން ގަސްތުކުރާ ދުވަހު ެ

ނ
ޗުއްޓީ ދިނު ް

އޓާ
މަސައްކަތުގެ ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހަ ް
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނބަރު އިތުރުކުރުން.
ނނިވި ފަދައިން ތިން ނަ ް
 .24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ  7.16ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ނ
ސަލާން ބުނު ް

.7

7.17

ތ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި
ހަފުތާ ބަންދާ ގުޅިގެން އާދީއް ަ
ހުރެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައިހުރި ދުވަހަށް ،ބަލީގެ ބާވަތާއި،
ވަޒީފާއަށް

ނ
ނުނިކުމެވު ު

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް،

ރކޮށްފައިވާ
ރަޖިސްޓަ ީ

ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
7.18

ވހު
މ ދުވަހުގެ ފަހުދު ަ
ގ ކުރީ ދުވަހާއި ޗުއްޓީ ނި ޭ
ވހު ެ
އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށޭ ދު ަ
މުވައްޒަފަކު

ސަލާމުގެ

ޗުއްޓީގައި

ހުރެއްޖެ

ނަމަ،

އެ

މުވައްޒަފު

ސަލާމުގެ

ނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،
ޗުއްޓީގައިހުރި ދުވަހަށް ،ބަލީގެ ބާވަތާއި ،ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެވު ު
ނ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަ ް
ވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

7.19

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ކުރީ ދުވަހާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ
ގ ޗުއްޓީގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ
ފަހުދުވަހު މުވައްޒަފަކު ސަލާމު ެ
ނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،
ޗުއްޓީގައިހުރި ދުވަހަށް ،ބަލީގެ ބާވަތާއި ،ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެވު ު
ނ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަ ް
ވާނެއެވެ.

ރން.
 .25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.8އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އަހަރީ ޗުއްޓީ

.8

8.8

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ
އެޗް .އާރް ސިސްޓަމުން ޗުއްޓީ ފަށަން ގަސްތުކުރާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ
ލހައްޓާ
ކންތައްތައް ބަ ަ
ގ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ަ
މަސައްކަތު ) 2ދޭއް( ދުވަހު ެ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރން.
 .26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

.9

9.3

ފހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގާ މުވައްޒަފުން ،ޗުއްޓީ ނިންމުމަށް ަ
ފުރަތަމަ

ދުވަހުގެ

މ
ރަސް ީ

މަސައްކަތު

ވތަ
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުން ނު ަ

އެޗް.

ގަޑި
އާރު.

މގެ
ނިމު ު
ސިސްޓަމުން

ކުރިން،

އެކަމަށް

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

ވނެއެވެ.
އޓާ ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ކަންތައްތައް ބަލަހަ ް
ރން.
 .27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

.9

9.4

މވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް
ކުރިއަށް ރާވައިގެން އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ ު
އެދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުން ނުވަތަ އެޗް .އާރު .ސިސްޓަމުން ހުށަހެޅުމުން ދުރާލައި
އެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.

ނނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
 .28ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.5ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

.9

9.6

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  7.17އާއި  7.18އާއި  7.19ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ
ނން ހިތްވަރުދޭ ކަމެ ް
ދުވަސްތަކުގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގުމަކީ މި ކޮމިޝަ ު
ގއި ހުރެއްޖެ ނަމަ،
ކގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ަ
ނޫނެވެ .އަދި މި ދުވަސްތަ ު
މލު ކުރަންވާނެއެވެ؛
އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަ ަ
9
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ވޮލި ުއމް48 :

)ހ(

އާއިލީ

ޒިންމާގެ

ކުރުމާއެކު،

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޗުއްޓީއަށް

އެޗް.

އާރު

ޒިންމާގެ

ހުރި

ސަބަބު

އާއިލީ

ސިސްޓަމުން

ރިކުއެސްޓް

ބަޔާންކޮށް

ސިޓީއަކުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ( އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއަކީ ،އެ ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ލާޒިމުވެގެން ނަގާ
ޗުއްޓީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
އލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
ފއިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ނަގާ އާ ި
)ނ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ގންވެއެވެ.
ގަބޫލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ކރުން.
 .29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ  10.9އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ

.10

10.9

ނ
ވހު ް
އށް ނުކުންނަ ދު ަ
މުވައްޒަފަކު ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށްފައި ވަޒީފާ ަ

ޗުއްޓީއާއި ،ދަރިއަކު

ށ
ސ ވަންދެން ދަރިފުޅަ ް
ނ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަ ް
ފެށިގެން ދަރިފުޅުގެ އުމުރު ް

ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭ

މ
ދނުމަށްޓަކައި ،މުސާރައިން ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ކޮން ެ
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށް ި

ޗުއްޓީ

ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ،އިތުރު ހުސް ވަގުތު ކޮޅެއް ،މަސައްކަތުގެ
ވަގުތުގެ ތެރެއިން ) 2ދޭއް( ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް
ދޭންވާނީ ) 30ތިރީސް( މިނެޓެވެ.

ޙކުރުން.
 .30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ  10.13އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާ ު
ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ

.10

10.13

މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިޔަކު ޚިތާނުކުރުމުން ،ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ
އ
ބންދުދުވަސްތަ ް
ަ

ނުހިމަނައި

5

)ފަހެއް(

ދުވަހުގެ

ޗުއްޓީއެއް

ޗުއްޓީއާއި ،ދަރިއަކު

ލިބޭގޮތަށް،

ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭ

ވ
ދޭންވާނެއެވެ .މިފަދަ ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ފަށަން ބޭނުން ާ

ޗުއްޓީ

ވތަ
ރން ލިޔުމުން ނު ަ
ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކު ި
އެޗް .އާރު .ސިސްޓަމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފދައިން
ގ އަރިމަތީ ސުރުޚީއާއި މި މާއްދާގެ  12.1.3އަންނަނިވި ަ
ލ  6ގެ  12ވަނަ މާއްދާ ެ
 .31ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
އިޞްލާޙުކުރުން.

10

ވޮލި ުއމް48 :

ވަގުތީގޮތުން ނަގާ

އަދަދު1154 :

.12

) 12.1.3ހ(

6

)ހައެއް(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މަސްދުވަހުގެ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ދަށުން

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

ފހެއް(
ނވެގެން ަ ) 5
ގ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގި ަ
ޒންމާ ެ
މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ި

ޕްރޮބޭޝަނުގެ

ދުވަހެވެ.

މުއްދަތާއި ،ޗުއްޓީ

)ށ(

3

)ތިނެއް(

ވހުގެ
މަސްދު ަ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް(
ދުވަހެވެ.
)ނ(

1

)އެކެއް(

މަސްދުވަހުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ޗުއްޓީގެގޮތުގައި

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 1އެކެއް(

ދުވަހެވެ.
 .32ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  13ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.
ކރުން.
 .33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  14.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ

.14

14.4

ގުޅިގެން ނުވަތަ ޞިއްޙީ

މވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ
ތށް ު
ބނުމަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭ
ވހަށެވެ.
ގިނަވެގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދު ަ

ފަރުވާގެ ބޭނުމަށް
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް
މުވައްޒަފުން ވީއްލުން
ކރުން.
 .34ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  14.9އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ

.14

14.9

އވާ މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލި ބޭނުން ނޫން
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިފަ ި

ގުޅިގެން ނުވަތަ ޞިއްޙީ

ށ
ދތުގެ ބޭނުންކުރާނަމަ ،ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ް
އެހެން ބޭނުމަކަށް ވީއްލި މުއް ަ

ފަރުވާގެ ބޭނުމަށް

ނމަ ،ނުވަތަ ވީގޮތެއް
ވީއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަ

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް

ނާންގައި ) 7ހަތެއް( ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ

މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ
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އަދަދު1154 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރން.
 .35ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  1.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

1.1

މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ ކޮމިޝަނުގެ
ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ކރުން.
ނވި ފަދައިން ދެ ނަންބަރު އިތުރު ު
 .36ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  4.7ގެ ފަހަތަށް އަންނަ ި
ކޮމިޝަނުގެ

.7

4.8

ނިންމުންތަކަށް

ތއް ،އެންޑޯސްކުރުމަށް
ނ ަ
ލވުންތަކުގައި ނިންމާ ނިންމު ް
ކޮމިޝަނުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ،ހުށަހެޅުމަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޢަމަލުކުރުމާއި،
ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
4.9

ކޮމިޝަނުގެ

ނުރަސްމީ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ނިންމާ

މންތަކަކީ،
ނިން ު

ރަސްމީ

އ ރަސްމީ ނިންމުމެއް
ޖަލްސާތަކުގައި އެންޑޯސްނުކުރާ ނިންމުންތަކެއް ނަމަ ،އެ ީ
ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ކރުން.
 .37ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ  7.1.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތާއި
ޗުއްޓީ

.7

7.1.3

)ހ(

6

)ހައެއް(

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

މަސްދުވަހުގެ

ދަށުން

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ފހެއް(
ނވެގެން ަ ) 5
ގ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގި ަ
ޒންމާ ެ
މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ި
ދުވަހެވެ.
)ށ(

3

)ތިނެއް(

ވހުގެ
މަސްދު ަ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް(
ދުވަހެވެ.
)ނ(

1

)އެކެއް(

މަސްދުވަހުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 1އެކެއް(

ދުވަހެވެ.
 .38ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.1ގެ  2ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
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އަދާކުރާ

ވޮލި ުއމް48 :

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

އަދަދު1154 :

.8

8.1

.2

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ގވާއިދުގައި
ވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި މި ަ
ނބަރު ަ ) 2/2008
ޤާނޫނު ނަ ް

ކރުމަށް ކޮމިޝަނުން
ގ މަތިން ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ނިންމުން.
ރން.
 .39ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  1.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

1.1

މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހުޅުވައިލެއްޕުމާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި
ދޫކުރުމާއި ،ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ރން.
 .40ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  3.2އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި

.3

3.2

ތަޅުދަނޑި ގެނައުމާއި،

މި އުސޫލުގެ  3.1ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޅުދަނޑި
ނއެވެ.
ބފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވާންވާ ެ
ގެނެސް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލި ި

ނ
ތަޅުދަނޑި ގެންދިއު ް
ރން.
 .41ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ  6.2އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ނ
އެހެނިހެ ް

.6

6.2

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އޮފީސް ހުޅުވަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އިންތިޒާމުކުރާނީ،
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް
ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެކެވެ.

ކރުން.
 .42ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  10ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ނ
ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓު ް

.8

8.1

ވނީ،
އޓަމުން ގެންދަން ާ
ބލަހަ ް
ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ަ
ނނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފު ް
ނނެވެ.
ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނު ް

 .43ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.
ށނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 .44މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
.................................
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