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`
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ތަޢާރަފު

1

ގަވާއިދުގެ ނަން

2

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުން

3

މިގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ
 8ވަނަ މާއްދާއިން  25ވަނަ މާއްދާއަށް ބަޔާންކުރާ "ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން"
ނކަން ނިންމުމަށާއި،
މސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކަ ް
ވ ަ
އެ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުވެފައި ާ
ހ
ކަންކަން ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށާއި ،ކޮމިޝަނުން ނިންމަންޖެ ޭ
ތއް ބޭއްވުމާއި އެ
ނ ަ
ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވާން ޖެހޭ ބައްދަލުވު ް
ހންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
ބައްދަލުވުންތައް ި
ގ
މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ "ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިން ާ
ގަވާއިދު  "2022އެވެ.

ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ހިންގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ
ކަންކަން ކުރުމަށާއި މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައެވެ.
(ހ)

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި،
މިންގަނޑުތަކާއި،

އ
ހަމަތަކާ ި

އަދި

މި

ނޫންވެސް

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުމާއި އެ ނޫންވެސް ދިވެހި ސިވިލް
ނންމުން.
ނންމުންތައް ި
ސަރވިސްއާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމަންޖެހޭ ި
(ށ)

އ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތަ ް
މއި ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ،އެ
ހިންގުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަ ާ
އ
ނންމުންތަ ް
އވުމާއި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ި
ނތައް ބޭ ް
ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވު ް
ތންފީޒުކުރުމާ
ނިންމުމާއި ،އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތާއި ހުށަހެޅުންތައް ަ
ނންމުން.
ނންމުންތައް ި
ބެހޭގޮތުން ި

ށޓަކައި އެކި
(ނ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސްގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަ ް
އ
ކަންކަމާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ،އެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަ ް
ގ
ނ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި ،އެ ކޮމިޓީތަކު ެ
ބޭއްވުމާއި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތު ް
ނތައް ނިންމުން.
ފޒުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމު ް
މަސައްކަތާއި ހުށަހެޅުންތައް ތަން ީ
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(ރ )

އެކި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ނިންމުމާއި އެކިއެކި
ނންމުން.
ރިޕޯޓުތަކާއި ދިރާސާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމުންތައް ި

(ބ)

ހ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
އެންމެހައި

ކަންކަމާއި،

ކންތައްތައް
އެ ަ

އެންމެ

މ
ފުރިހަ ަ

ގޮތުގައި

ހމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
ހިންގުމަށްޓަކައި އަމަލު ކުރާނޭ ަ
(ޅ)

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަދި ޝަކުވާތައް
ބެލުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ

ޑިވިޜަން،

ސެކްޝަން،

އަދި

ނ
ޔުނިޓްތަކު ް

ތ ނިންމުން.
މއްސަލަތަކާމެދު ލަފާ ދިނުމާއި ގޮ ް
ހށަހަޅާ ަ
ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަށް ު
(ކ )

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެއިނިންގ
ނ
ހިންގައިދިނުމަށް ،ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކު ް
ހޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާ ދިނުމާއި ގޮތް
ހށަ ެ
ހުށަހަޅާހާލަތުގައި ،އެފަދަ ު
ނިންމުން.

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް

4

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

5

ކޮމިޝަނުގެ ޑެއިލީ

6

ހގެންވަނީ  2ބާވަތެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:
ނތައް ބެ ި
ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވު ް
 .1ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
 .2ކޮމިޝަނުގެ ޑެއިލީ ބްރީފިންގ
މިއީ ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނިންމަން ޖެހޭ ކަންކަން އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ބޭއްވޭ
ބައްދަލުވުންތަކެވެ.

ބްރީފިންގ

މިއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
ނ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ،އިދާރާތަކުން
ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތު ް
ގތް ނިންމުމަށާއި،
ލތަކާގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި ޮ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
އ
ލ ކުރާނޭ ގޮތްތަކާ ި
އެކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި އަމަ ު
ގ މަތިން ސިވިލް
ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަޑައެޅުމަށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ އިސްނެގުމު ެ
ކށް ގޮތް ނިންމުމަށް
ސަރވިސްގެ ތަރައްގީއަށް ޓަކައި ބޭނުންވާކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ޮ
ނތަކެވެ.
ބާއްވާ ބައްދަލުވު ް

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުން

7

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ކަނޑައެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތުން އެ ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޖަލްސާ
ނއެވެ.
ބާއްވާ ގަޑި އަދި އެޖެންޑާ ދުރާލާ މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާ ެ
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4

(ށ)

ނ
ރ ބާއްވަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ފަހަ ު
ގ ތެރެއިން
ސމީ ޖަލްސާ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކު ެ
ޖެހޭނެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ރަ ް
ގޮތަކަށް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
 .1ކޮމިޝަންގެ ރިޔާސަތުން ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން.
ޝނުން ނިންމުން.
 .2ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމި ަ
 .3ޖަލްސާއެއް

ބޭއްވުމަށް

ކޮމިޝަނުގެ

2

(ދޭއް)

މެންބަރަކު

އެދިވަޑައިގަތުމުން.
(ނ)

ކޮމިޝަނުގެ ޑެއިލީ ބްރީފިންގ ކޮމިޝަނުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ
ހިނދެއްގައި ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮންނާނެއެވެ.

(ރ)

ލއިންކޮށެވެ.
ބއްވާނީ ހާޒިރުވެގެންނާއި އޮން ަ
ނތައް ާ
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވު ް
އދަލުވުމުގައި
ކށް ބަ ް
ހލަތްތަކުގައި އޮންލައިން ޮ
ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ާ
ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ށންވާނެއެވެ.
ށމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ފަ ަ
ނތައް ފެ ު
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވު ް
ވންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ
މިގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލު ު
ވ ގަޑިއަށް،
ށ ހަމަޖެހިފައި ާ
ދލުވުން ފެށުމަ ް
ރައީސެވެ .ކޮމިޝަންގެ ބައް ަ
ވން ފެށުމުގެ
ތއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބައްދަލު ު
ރައީސަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭ ހާލަ ެ
ކުރިން

ބ
ނައި ު

ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސްއާއި

އެ

ޒިންމާ

ރައީސް

އގައި ނަމަ،
ލތެ ް
ނތް ހާ ަ
އދި ނައިބު ރައީސް ެ
ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ރައީސް ަ
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ

ނމާ
ޒި ް

ވ
އ ތިއްބަ ާ
ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުގަ ި

މެންބަރުންނެވެ.
(ޅ)

ނ ކޮމިޝަނުގެ 3
ވމެއް ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެ ް
ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ބައްދަލު ު
މެމްބަރުންގެ ހާޟިރުގައެވެ .ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ
ނ
މޝަނުގެ ރިޔާސަތަށް އެ ބައްދަލުވުން އެހެ ް
ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،ކޮ ި
ވަގުތަކަށް ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ.

(ކ)

ކޮމިޝަނުގެ

ކޮންމެ

ވމެއްގެ
ބައްދަލު ު

ފެށުމާއި

ނިންމުން

ކޮމިޝަނުގެ

ނމާ ކޮންމެ
ރިޔާސަތުން އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،ބައްދަލުވުމުން ނި ް
ލން ކުރަންވާނެއެވެ.
ނިންމުމެއް ބައްދަލުވުމުގައި އިޢު ާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 2022

5

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

8

(ހ)

އެޖެންޑާއާއި ނޯޓިސް އަދި

ޔރުކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ އެންގުމަކަށް
ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައް ާ
ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިންނެވެ.

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް
(ށ)

ނމަ ،އެކަމެއް
ކ މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ ަ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަ ު
ޑްރާފްޓް އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ޑ
(ނ) ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެޖެން ާ
ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާއަށް އުނި އިތުރު،
ފާސްކޮށްގެން ،ގެނެވިދާނެއެވެ.
ވކި ކަމެއް އެޖެންޑާކުރަން ނިންމައިފިނަމަ
(ރ) ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކުން ަ
އެކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
(ބ)

ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެން މެނުވީ ،ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ
އދަލުވުމަކަށް
ނވާނެއެވެ .ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ބަ ް
ކުރިން އެކަށީގެންވާ ނޯޓިހެއް ދޭ ް
ދެންނެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ޅ)

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއާއި ލިޔުންތައް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން
އވެ.
މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެ ެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން

9

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިގެން

ކަންކަން

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން
ހުށަހެޅުން

މެދުވެރިކޮށް ،ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ޓެމްޕްލޭޓްގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާއާއި ރެކޯޑް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ސޮފްޓްވެއަރ

"ސައްލާ"

ބައްދަލުވުންތައް

10

ނ
މެނޭޖުކުރަ ް

ނިންމަންޖެހޭ

ހޅާނީ
ހށަ ަ
ު

ކޮމިޝަނުގެ

ނތަކުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވު ް
މިގޮތުން:

ބެލެހެއްޓުން
(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމަނާފައިވާ
ޓެމްޕްލެޓާ

އެއްގޮތަށް

ކޮމިޝަނުގެ

ނތައް
ބައްދަލުވު ް

ނ
މެނޭޖުކުރަ ް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ "ސައްލާ" ގައި ރެކޯޑް ކުރަން ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ދިގުމިނަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ
ނބަރު ( 5/2007ދިވެހި
ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނު ނަ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،ކޮމިޝަނުގެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 2022

6

ނށް ފާސްކުރަން
ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ނިންމާ މެންބަރުން ަ
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ރ
(ނ) ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ރެކޯޑިންތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ޤާނޫނު ނަންބަ ު
( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް،
މޝަނަރސް ބިއުރޯ އިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ކޮ ި
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ

11

(ހ)

ނިންމުންތަކާއި ވޯޓުލުން

ހން ޖަލްސާގައި
ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ރިޔާސަތު ހިމެނޭ ެ
ބައިވެރިވެ

ވޯޓުގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

ތ
އަޢުލަބިއްޔަ ު

އެކަމަށް

ލިބިގެންނެވެ.
(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ނިމުމާއެކު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކާއި ،ވޯޓު
މނޭޖުކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ
ވންތައް ެ
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލު ު
"ސައްލާ" ގައި އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ނގެ ލަފާތައް
އއް ނިމުމާއެކު ،ޑެއިލީ ބްރީފި ް
(ނ) ކޮމިޝަނުގެ ޑެއިލީ ބްރީފިންގ ެ
"ސައްލާ" މެދުވެރިކޮށް އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި

12

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދައުރު
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
މަޝްވަރާ ހުށަހެޅޭނީ ރިޔާސަތުން ފުރުސަތުދީފިނަމައެވެ.

13

ސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާނީ ެ

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ

ވ
ނުވަތަ އެއިރެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެ ހުންނަ ާ

ދައުރު

ޝނުގެ
ގތުން ،ކޮމި ަ
މޝަނަރސް ބިއުރޯ އިންނެވެ .މި ޮ
ވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ކޮ ި
ހރިހާ އިންތިޒާމްތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުވައި
ވނެ ު
ކށް ބޭނުން ާ
ބައްދަލުވުންތަ ަ
އ
ޝނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެ ނޫން ކަންތައްތައް ރާވަ ި
ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޮމި ަ
ހިންގާނީ ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިންނެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ

14

ކޮމިޝަނުގެ

އިދާރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ކަމާބެހޭ

މުވައްޒަފުން،

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި އިދާރީ

ކށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް
ބައްދަލުވުންތަ ަ

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުން

ތ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް،
ނންވާ މައުލޫމާ ު
ށ ބޭ ު
ނބަރުންނަ ް
ޝނުގެ މެ ް
ހުށަހެޅުމަށާއި ،ކޮމި ަ
ނތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވު ް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 2022
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މި ގަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް

15

މެދުވެރިވުން

ވރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ
މދު ެ
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައި ނުވާ ކަމެއް ެ
ގަވާއިދުން

ސާފުނުވާކަމެއް

ފާހަގަވެއްޖެނަމަ

އެކަމުގައި

އަމަލުކުރާނެ

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅާނީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ގަވާއިދު ފާސްކުރުން

16

މި ގަވާއިދު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުންނެވެ.

ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން

17

ފށާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ަ
ޖަލްސާއަކުން މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން ފެށިގެންނެވެ.

ފެށުން
ގަވާއިދު ރިވިއު ކުރުން

18

ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުން

19

ވއުކުރަންވާނެއެވެ.
ކންމެ  2އަހަރުން  1ފަހަރު ރި ި
މި ގަވާއިދު އެންމެ މަދުވެގެން ޮ
ށ
އަދި ،ގަވާއިދު ރިވިއު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަ ް
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ު
މި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ
ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 2022
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