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` 
 

 2022ދު ގަވާއިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ  ގެ ނަން:ދު ގަވާއި 

 ދުގަވާއިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ  އާންމު ނަން:ގެ ދު ގަވާއި 
ފާސްކުރި ދު ގަވާއި 
 :ތާރީހު 

 2022ފެބްރުއަރީ  2

ފާސްކުރި ދު ގަވާއި 
 ޖަލްސާ:  

 (M/2022/00045) ޖަލްސާ ރަސްމީ ވަނަ 8 އަހަރުގެ ވަނަ 2022 ކޮމިޝަނުގެ

ދަށް ޢަމަލު ގަވާއި 
 :ތާރީހު ކުރަންފަށާ 

 2022ފެބްރުއަރީ  2

 ދު:ގަވާއި އުވައިލެވޭ 
ސެޕްޓެމްބަރ  8) 1އިސްލާޙު  –ދު ގަވާއިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

2014) 
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` 

 2022 ދު ގަވާއި ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 
)ސިވިލް ސަރވިސް  ވަނަ މާއްދާ 60ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ  1 ތަޢާރަފު 

ގައި ވާގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ( 
ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި، ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

އަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޓީކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި އެޑްވައިޒަރީ 
ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

އިތުރުން ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 
 އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަސީލަތެވެ.

 
ދު ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ "ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިމި  2 ގެ ނަން ދު ގަވާއި 

 " މިއެވެ.2022
 

އެޑްވައިޒަރީ ސިވިލް ސަރވިސް 
 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 60އެކުލެވިގެންވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ )ހ( 3
ވަނަ މާއްދާ )ސިވިލް ސަރިވސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ( ގެ )ށ( ގަިއ 

 ބަޔާންކުރާގޮތަށް، ތިރީގައިވާ ފަާރތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
 މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން. .1
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް. .2
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން. .3

 
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވންތަކުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން  )ށ(  

ދާރު ވަގުތީ ޒިންމާ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށާއި
އިސްވެރިންނަށްވެސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކަްށ ދަޢުވަުތ 
ދެވިދާނެއެވެ. އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ކުރެވޭ މަްޝވަރާއަކާ 
ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުެގ ބޭނުމުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކަށްވެސް 

  ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ.އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
 

ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 
 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ސިވިލް ސަރވިސް  4
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއެވެ. އަދި ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނައިބު ރައީސްއެވެ. އަދި 
ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 އަޅާ މެންބަރެކެވެ. މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ކަނޑަ
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ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 
 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް  5
ހިންގުމުގައި ސަރުކާރަށް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުމެވެ. އެ 

 ގޮތުން:
 

އިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި އެނޫން ގަވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  )ހ(  
އިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ 

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނުން.
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގަޔާއި، ދިވެހި ސިވިލް  )ށ(  
އިދާއި އެ ނޫންވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ގަވާ ސަރވިސްގެ 

އިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އެއް ހަމައެއްގައި )ހާމަނައިޒްޑް ގަވާ
 އްލުކުރުމަށް ަލފާދިނުން.ގޮތެއްގައި( ތަްނފީޒުކުރުމަށް ދިާމވާ މައްސަލަތައް ހަ

 
ސިވިލް ސަރވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދްމަތް ހަލުއިކޮށް ފެންވަރު  )ނ(  

މަތިކޮށް ނަތީާޖ ރަގަޅުކޮށް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ރޭވުންތަްއ ރާވައި 
ހިންގުމުގަޔާއި އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ސިވިލް 

 ލަފާ ދިނުމާއި އެހީތެރިވެދިނުން.ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި  )ރ(  
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރުމާއި ހިއްސާކުރުން.

 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްނެގުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދިވެހި  )ބ(  

)ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ޓީމްވަރކް( ރޫޙު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާެނ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަޅަންވީ ފިޔަވަޅު ތަކާބެހޭގޮތުން ަލފާދިނުން.

 
ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 
އިދާރީ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  )ހ( 6

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
 

ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަީކ ރަސްމީ  )ށ(  
 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން، ކޮިމީޓގެ ލަފާ  )ނ(  
ބަލައި ބާްއވަން ވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުން ބާްއވަން ވާީނ ބެނުންވާ މިންވަަރށް 
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލުން. .1
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ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީން  .2
 ނިންމުން.

 
ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްާވނީ ކޮމިޝަނުްނ  )ރ(  

 ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. 
 

ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭީނ  )ބ(  
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ޖުމުލައިެގ  އެޑްވައިޒަރީ  އެ ވަގުތަކު

 ވެގެންނެވެ.  ހާޒިރުދެބައިކުޅަ އެއްބައި
 

ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 ހިންގާނެގޮތް 

ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތައް އާންމު ގޮތެއްގައި  )ހ( 7
)އެކެއް( ަހފްތާގެ އަންާގރަ ދުވަހުެގ  1)ދޭއް( ހަފްާތއިން  2ބޭއްވޭނީ ކޮންމެ 

އަށެވެ. މިގޮތަށް ބައްދަލުވުން ޭބއްވުމުގައި  14:30އިން  13:00
 ނޯްނނާނެއެވެ. ދަލުވުންބައްއެޖެންޑާކުރާނެ ވަކިކަމެއް ނެތްކަމުގައިވަނީނަމަ 

 
 10ތައް ފެށުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ބައްދަލުވުންއެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ  )ށ(  

ގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ބައްދަލުވުން)ދިހައެއް( މިނެޓުގެ ތެރޭގަިއ 
 ކެންަސލްކުރެވިދާނެއެވެ. ބައްދަލުވުންއެދުވަހެއްގެ 

 
ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ގިނަ ކޮމިޓީއެޑްވައިޒަރީ  )ނ(  

ގެ މެންބަރުން ކުދި ކޮމިޓީމަދުމިނާއި، މަސައްކަތުގެ ބާވަުތން އެޑްވައިޒަރީ 
 ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.ޮކމިޓީތަކަކަށް ބަހައިގެން ކުދި ކޮމިޓީ
 

އެޖެންޑާއާއި ނޯޓިސް އަދި 
 ހުށަހަޅާ ލިއުންތައް 

ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވންތަކަށް ަދންނަާވީނ  )ހ( 8
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޑްރާފްްޓ  )ށ(  

 އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންަބރަކު މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް  )ނ(  
 އެދިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ޑްރާފްޓް އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

 
ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ އެޖެންޑާއަްށ  )ރ(  

އުނިއިތުރު ގެނެސް، ބައްދަލުވުްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެޖެންޑާ 
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ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ. ކުރީގެ ބައްދަލުވުމަކުން ވަކި ކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރަން 
 އެވެ.ނިންމައިފި ނަމަ އެކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރަން ވާނެ

 
ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެެގން މެނުވީ، ބައްދަލުުވން ފެށުުމގެ ކުރިްނ  )ބ(  

އެކަށީގެންވާ ނޯިޓހެއް ދޭން ާވެނއެވެ. ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ބައްަދލުވުމަކަށް 
 ގޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ލިއުންތައް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވާ، އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއާއި  )ޅ(  

އައިޓަމުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު އެނގޭގޮތަށް، 
އެޑްވައިޒަރީ  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ނަމަވެސް، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

 މެންބަރުންަނށް ފޮނުވަްނ ވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ
 

ލިޔެފައި އޮންނަންވާނޭ ގޮތުގެ ނަމޫާނ ބައްދަލުވުމަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަ  (ކ)  
 .ގައި އެވަނީއެވެ. 1ޖަދުވަލު 

 
ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ 
ރެކޯޑް  އަދި  ޔައުމިއްޔާ 

 ބެލެހެއްޓުން 

އަދި  ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ޔައުމިއްޔާގެ  ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީސިވިލް )ހ( 9
ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. ގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ރެކޯޑް

ްނ ޑް ސަބްކޮމިޓީގެ ސެކްރޭޓޭރިއެޓުސަބްކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގެ ރެކޯ
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 
ލިޔެ، ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުްނތަކުގެގެ  ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީސިވިލް )ށ(  

 ސަރވިސް ސިވިލްއެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓަށް 
ޔައުމިއްޔާގައި ކޮންމެ އެޖެންޑާ އައިޓަމަާކ ފޮނުވަންާވނެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން
ކޮމިޓީން ނިންމިގޮްތ ނުވަަތ ރެކަމެންޑޭޝަްނ  އެޑްވައިޒަރީ ބެހޭގޮތުން 

 ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާެނއެވެ. 
 

ޔައުމިއްޔާއަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވުމަށް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް،  (ނ)  
)ދޭއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ  2ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި 

 ދޭންވާނެއެވެ. 
 

 ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ޔައުމިއްޔާއަށް ކޮމެންޓެއް ނުލިބޭނަމަ ޔައުމިއްޔާ  (ރ)  
ންނަ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޔައުމިއްޔާ ކަމަށް ބަލައި ޖެހިގެން އަ

 .ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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ކޮމެންޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ކޮމެންޓް ބައްދަލުވުމުެގ  ޔައުމިއްޔާއަށް (ބ)  
ޔައުމިއްޔާ އިސްލާހުކޮށް ޖެހިގެން އަންނަ  ރެކޯޑިންއިން ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އެޑްވައިޒަރީ 
ުހށަހަޅާއިރު  ަޔުއިމްއާޔ ފްާސުކުރަމށް ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން

ޔައުމިއްޔާއަށް ކޮމެންްޓތަކާގުޅިގެން ، ޔައުމިއްޔާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮމެްނޓްތައް
އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން، އަދި 

  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އިސްލާހުއިސްލާހެއްގެނެވިފައިވާނަމަ، ގެެނވިފައިވާ 
 

ވައިޒަރީ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑް ހާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ،  (ޅ)  
ކުރިއަށް ބޭއްވުނު ސިވިލް ސަރވިސް ށް އޭގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަ
ފާސްކުރަން  އިޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަ ބައްދަލުުވމުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ

 ވާނެއެވެ.
 

އޭެގ ކުރިއަށް  ންވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުސިވިލް ސަރވިސް އެޑް (ކ)  
ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ ބޭއްވުނު ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތައް މެނޭޖްކުރަްނ ސިވިލް ސަރވިސް ފާސްކުރުމުން، 
ޔައުމިއްޔާގެ ސްޓެޓަސް  ގައިތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ "ސައްލާ" 

ނެއެވެ. މިގޮތުން، ޔައުމިއްޔާގެ ސްޓެޓަސް އަދާހަމަކުރާީނ އަދާހަމަ ކުރަންވާ
ވަތަ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނު

 ފަރާތަކުންނެވެ.
 

ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާތައް ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީެގ  (އ)  
 މެންބަރުންަނށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 
ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

 ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ 
ހުރިހާ މެްމބަރުންވެސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް  )ހ( 10

 ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.
 

މަޤުބޫލު އުޛުރަކާއި ހެިދ ހާޒިރުނުވެވޭނެނަމަ އެކަްނ ކޮމިޓީގެ  )ށ(  
ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އުޛުރު ބަޔާންކޮށް 
އަންގަންވާނެއެވެ. މަޤުބޫލު އުޛުރު ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ޗުއްޓީގައި ހުންަނ 

 ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަ ދުވަްސތަކެވެ.
 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ސިވިލް 
ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

 ކޮމިޓީގެ ލަފާ 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ނިންމާނީ އުސޫލެއްގެ  11
ޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ައށް ހާބައްދަލުވުންގޮތުން، ކޮމިޓީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ 
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މައިގަނޑު ހުށަހެޅުންތައް )ރެކޮމެންޑޭޝަންސް( ސާފުކޮށް އެނޭގެނގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ 
 ކުރަން ވާނެއެވެ.

 
ދުގައި ނެތް ކަމެއް ގަވާއި 

 މެދުވެރިވުން 
އިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ގަވާމި  12

އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ 
 ލަފަޔާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 
 ވެ.ގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުންނެސް ކޮމިޝަނުސިވިލް ސަރވި ފާސްކުރާނީ އިދުގަވާމި  13 ފާސް ކުރުން  ދު ގަވާއި 

 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އިދަގަވާމި  14 ށް އަމަލު ކުރަން ފެށުން ދަގަވާއި 

ޖަލްސާއަކުން މި ގަވާއިދަްށ އަމަލުކުރަން ފެށުަމށް ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން 
 ފެށިގެންނެވެ.

 
ދު އިސްލާޙުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ގަވާއިމި  15 އިސްލާހު ގެނައުން  ދަށް ގަވާއި 

 .ޖަލްސާއަކުންނެވެ ރަސްމީ ކޮމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް 
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 1ޖަދުވަލު 

` 
 

 )އޮފީހުގެ ނަން(
     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ކަރުދާސް ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 

  ކަރުދާހުގެ ސުރުޚީ: 

  ކަރުދާސް ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
 

 އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް މި ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބު:
 

 ކަރުދާހުގެ ޚުލާސާ:
 
 

 
 ކަރުދާހާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި:

 
 

 ކަރުދާހާމެދު ފެންނަގޮތް:
 

 
 

 

 ތާރީޚް
 

 

 


