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 ސްލާހުއިފުރަތަމަ  2022ިހންގާ ގަވާއިދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ގެ ނަން:ދު ގަވާއި 
ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރެވޭ 

 ދާއިރާ:
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ފާސްކުރި ދު ގަވާއި 
 :ތާރީހު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  15

ފާސްކުރި ދު ގަވާއި 
 ޖަލްސާ:  

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ ވަނަ 52 އަހަރުގެ ވަނަ 2022 ކޮމިޝަނުގެ

ދަށް ޢަމަލު ގަވާއި 
 :ތާރީހު ކުރަންފަށާ 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  18

އަރީ ޖެނު 25) 2022ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު   :ދު ގަވާއި އުވައިލެވޭ 
2022) 

 ( ު1ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ިހންގާ ގަވާއިދ )ުބަރު ންނޮވެ 12 – ވަނަ އިސްލާޙ 
2018 
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިންގާ 
 ފުރަތަމަ އިސްލާހު  2022ގަވާއިދު 

 
( ެގ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު 2007/5މިގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  1 ތަޢާރަފު 

ޝަން" ވަނަ މާއްދާއަށް ބަޔާންކުރާ "ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި 25ވަނަ މާއްދާއިން  8
ންމުމަށާިއ، އެ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ނި

ންަމންޖެޭހ ނިދުތައް ހެދުމަށާއި، ކޮމިޝަުނން ަގވާއި ކަންކަން ހިންގުަމށް ހަދަންެޖހޭ
އި ެއ ޖެހޭ ބައްަދލުވުންތަްއ ބޭއްވުމާބާއްވަންނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކަިއ 

 ބައްދަލުވުންތައް ިހންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ. 
 

 ތައް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުން 
 ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދު 

 ބައްދަލުވުްނތައް ބާއްާވ ހިްނގާނީ ތިރީގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  2
 ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށާއި މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައެވެ.

 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމަށް ހަަދންޖެހޭ ގަވާިއދުތަކާއި،  )ހ(  

އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތަކާިއ، ހަމަތަކާއި އަދި ިމ ނޫންވެސް 
ންވެްސ ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުމާއި އެ ނޫކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ބެހޭގޮުތން ކޮމިޝަުނން ިނންމަންޖެޭހ 
 ނިންމުންތައް ިނންމުން.

 
ްއ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތަ )ށ(  

، އެ  އެކުލަވާލުމާއިހިންގުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް
ިންނމުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުުވންތައް ބޭްއވުމާއި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮުތން

ޒުކުރުމާ ނިންމުމާއި، އެ ކޮމިީޓތަކުގެ ަމސައްކަތާއި ހުށަހެޅުންތައް ަތންފީ 
 ބެހޭގޮތުން ިނންމުންތައް ިނންމުްނ.

 
ކަިއ ކަންތައްތައް ހިންުގމަށްޓަ ކޮންފަރެންސްގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  (ނ)  

 އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެ ކޮިމޓީތަކުގެ 
ނިްނމުމާއި،  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮުތން ިނންމުންތައް

ގޮުތްނ އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތާއި ހުށަހެޅުންތައް ތަްނފީޒުކުރުމާ ބެހޭ
 މުން.ނިންމުންތައް ިނން
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ކިއެކި އެކި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ނިންމުމާއި އެ (ރ)  

 ރިޕޯޓުތަކާއި ދިރާސާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމުންތައް ިނންމުން.
 

ހޭ ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ުކރަންޖެސިވިލް ސަރވިސް  (ބ)  
 އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައިއެންމެހައި ކަންކަމާއި، އެކަންތައްތައް 

 .ޑައެޅުންނހިންގުމަށްޓަކައި އަމަލު ކުރާނޭ ަހމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ
 

 ޝަކުވާތައް މައްސަލަތައް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ (ޅ)  
 ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، އަދި ޔުނިޓްތަކުން ކޮމިަޝނުގެ ، ބެލުމަށްފަހު

ތް މައްސަލަތަކާމެދު ލަފާ ދިުނމާއި ގޮކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔަށް ހުށަހަާޅ 
 ނިންމުން.

 
ންގ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެއިނި (ކ)  

ތަކުްނ ހިންގައިދިނުމަްށ، ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ
މާއި ގޮްތ ހާލަތުގަިއ، އެފަދަ ހުަށހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަާފ ދިނު  ހުށަހަޅާ

 ނިންމުން. 
 

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް 
 ބޭއްވުން 

މިޝަނުެގ ބާއްަވން ކަނޑައެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮ އްބައްދަލުވުމެކޮމިޝަނުގެ  )ހ( 3
 ލުވުން ަބއްދަކަށް ގޮވާލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބައްދަލުވުމަރިޔާސަތުން އެ 

 އެވެ. ބާއްވާ ގަޑި އަދި އެޖެންޑާ ދުރާލާ މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެ 
 

ްށ ިތރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ގޮތަކަ ބައްދަލުވުމެއްކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  
 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

 ށް ގޮވާލުން.ބައްދަލުވުމަގެ ރިޔާސަތުން ކޮމިޝަނު .1
 ނިންމުން.ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިަޝނުން  .2
މެންބަރަުކ  )ދޭއް( 2ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ  ބައްދަލުވުމެއް .3

 އެދިވަޑައިގަތުމުން.
 

. ށެވެންކޮކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްވާނީ ހާޒިރުވެގެންނާއި އޮންލައި (ނ)  
އްދަުލވުމުގައި ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ހާަލތްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ބަ

 ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.
 

ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ބައްދަލުވުންތަްއ ކޮމިޝަނުގެ  (ރ)  
 ފަށަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ކޮިމޝަނުގެ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ރިޔާސަތު 
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ފެށުމަްށ  ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަުނގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުން
 ވަޑައިނުގެންނެވޭ ހާލަތެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް، ަރއީސަށް 

 އިބުކުރިން ކޮމިޝަނުގެ ނާފެށުމުގެ  ބައްދަލުވުން މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 
ިއުބ ލުކުރަންވާނެއެވެ. ރައީސް އަދި ނާރައީސްއާއި އެ ޒިންމާ ރައީސް ހަވާ

 ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ަނމަ، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ
 ތިއްަބވާ މެންބަރުންނެވެ.ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުގައި 

 
 3ގެ ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން ކޮމިަޝނު (ބ)  

 ބޭނުްނާވ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްބައްދަލުވުމެއް ގައެވެ. ހާޒިރުމެމްބަރުންގެ 
ން ޮކމިޝަނުގެ ރިޔާސަތަށް އެ ބައްދަލުވު ،ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ

  ފަސްކުރެވިދާެނއެވެ.އެހެން ވަގުތަކަށް
 

 ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުުވމެއްގެ ފެށުމާއި ނިންމުން ޮކމިޝަނުގެ  (ޅ)  
 ކޮންމެ ރިޔާސަތުން އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ބައްދަލުވުމުން ނިްނމާ

 ާލން ކުރަންވާނެއެވެ.ނިންމުމެއް ބައްދަލުވުމުގައި އިޢު
 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި 
ނޯޓިސް އަދި ހުށަހަޅާ 

 ލިޔުންތައް 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ  )ހ( 4
 . އިންނެވެއެންގުމަކަށް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ

 
 ،މަކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މައްަސލައެއް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެދިއްޖެނަ )ށ(  

 އެކަމެއް ޑްރާފްޓް އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ. 
 

ސްކުރަން ފާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުންކޮމިޝަނުގެ  )ނ(  
ްސކޮށްގެން، ގައި އެޖެންޑާއަށް އުނި އިތުރު، ފާމުބައްދަލުވުވާނެއެވެ. އަދި އެ 
 ގެނެވިދާނެއެވެ. 

 
ފިނަަމ ބައްދަލުވުމަކުން ަވކި ކަމެއް އެޖެންޑާކުރަން ނިންމައިކޮމިޝަނުގެ  )ރ(  

 އެކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
 

ފެށުމުގެ  އްބައްަދލުވުމެކޮމިޝަނުގެ ތެއް މެދުވެރި ވެގެން ެމނުވީ، ހާލަކުއްލި  (ބ)  
ތެއްގައި ހާލަކުރިން އެކަށީގެންވާ ނޯޓިހެްއ ދޭންވާނެއެވެ. ކުއްލި 

 ދެންނެވުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތަށް ބައްދަލުވުމަކަށް
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކުރިން  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއާއި ލިޔުންތައް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  (ޅ)  
 މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެެއވެ.

 
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން 
 ހުށަހެޅުން 

 

ެގ ހުަށހަޅައިގެން ިނންމަންޖެހޭ ކަންކަްނ ހުށަހަޅާީނ ކޮމިޝަނުކޮމިޝަނަށް  5
" ބައްދަލުވުންތައް ެމނޭޖުކުރަްނ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްެވއަރ "ސައްލާ

 ގައިވާ ޓެމްޕްލޭޓްގައިވާ ގޮތަށެވެ. 1މެދުވެރިކޮށް، ޖަދުވަލު 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި 
 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

އިންނެވެ. ބައްދަލުުވންތަކުގެ ެރކޯޑް ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިަޝނަރސް ބިއުރޯކޮމިޝަނުގެ  6
 މިގޮތުން:

 
ވާ ގައި ހިމަނާފައި 2ގެ ޔަުއމިއްޔާ ޖަދުވަލު ބައްދަލުވުމުކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  

 ޓެމްޕްލެޓާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ެމނޭޖުކުރަން
ގައި ރެކޯޑް ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ "ސައްލާ" 

 ކުރަންވާނެއެވެ.
 

ރީ ގެ ދިުގމިނަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ެސކްރެޓަބައްދަލުވުމުކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  
 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

 ،ގޮތަށް )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނަްށ ގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ނިންމާ މެންބަރުންބައްދަލުވުްނތަކުކޮމިޝަނުގެ 

 ފާސްކުރަން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

ނަންބަުރ  ގެ ެރކޯޑިންތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ޤާނޫނުބައްދަލުވުންތަކުކޮމިޝަނުގެ  (ނ)  
 )ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ 2007/5
ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އިްނ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުްއދަތަށް ،ގޮތަށް

 ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ.ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ނިންމުންތަކާއި ވޯޓުލުން 

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ރިޔާސަތު ހިމެނޭހެްނ  )ހ( 7
ަލބިއްޔަތު ގުމެންބަރުންގެ އަގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުަގއި ބައިވެރިވި މުބައްދަލުވު

 އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ. 
 

ވޯޓު  ،ާކއިގެ ނިންމުްނތަބައްދަލުވުމުނިމުާމއެކު  ބައްދަލުވުމެއްކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  
ފްޓްވެއަރ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތައް މެޭނޖުކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮ

 "ސައްލާ" ގައި އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
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ގައި ބައްދަލުވުންތަކު ކޮމިޝަނުގެ 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދައުރު 

އެވެ. ތަކުގަިއ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވާންވާނެބައްދަލުވުންކޮމިޝަނުގެ  8
 ނަމަވެސް މަޝްވަރާ ހުށަހެޅޭނީ ރިޔާސަތުން ފުރުސަތުދީފިނަމައެވެ.

 
ގައި ންތަކު ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވު

 ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ ދައުރު 
ކްރެޓަީރ ތަކުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަާވނީ ސެބައްދަލުުވންކޮމިޝަނުގެ  9

ށް ހަވާލުވެ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެއިރެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމަ
ގޮތުން، ހުންނަވާ ވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އިންނެވެ. މި

ޔެކިއުންތައް ަކށް ޭބނުންވާނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކާިއ ލިކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަ
ގެ އެ ނޫން ތަކުބައްދަލުވުން ތައްޔާރުކުރުވައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ 

 ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގާނީ ކޮިމޝަނަރސް ބިއުރޯއިންނެވެ. 
 

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
އިދާރީ މުވައްޒަފުން 

 ބައިވެރިވުން 

ެގ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުްނ، ކޮމިޝަނު 10
ސަލަތައް ބައްދަލުވުންތަަކށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ މައް
ށްދިނުމަށް، ހުށަހެޅުމަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުންނަށް ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮ

 އްދަލުވުްނތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ބަ
 

ދުގައި ނެތް ކަމެއް ގަވާއި މި 
 މެދުވެރިވުން 

ނުވަަތ  ޖެނަމަދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްގަވާއިމި  11
ތެއް ގޮއެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ  ގަވާއިދުން ސާފުނުވާކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކަނޑައަޅާނީ
 

 .ކުންނެވެބައްދަލުވުމަމި ގަވާއިދު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  12 ގަވާއިދު ފާސްކުރުން 
  

ކުްނ ވުމަބައްދަލުމި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  13 ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ވެ.އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން ފެށިގެްނނެމި ގަވާއިދަށް 

  
އަިދ  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 2007/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  14 ގަވާއިދު ރިވިއު ކުރުން 

 ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަ ބަދަލަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި ގަވާއިދު  މަސައްކަތުގެ
އްވެސް ގަވާއިދު ރިވިއު ކުރުމުގެ ެތރެއިން އެިމ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ރިވިއު

ލާހުކުރުމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ގަވާއިދު އިސް އިސްލާހެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަްށ 
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 
 ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިްލ ސަރވިސް ގެނެވޭނީ އިސްލާހެއްމި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް  15 ދަށް އިސްލާހު ގެނައުން ގަވާއި 

 ކުން ފާސްކޮށްގެންނެެވ. ބައްދަލުވުމަ
 

  



 ސަފްހާ 9މުލަ ޖު  8ސަފްހާ            ަމ އްިސލުާހ       ތަފުރަ 2022ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 1ޖަދުވަލު 

 .ޑީ.އެފް. ފައިުލގައިސައްލާ ކޭސް އަދި މި ަގާވއިދުެގ ޕީ ޕްރިންޓް ޕީ.ޑީ.އެފް. ހެދުމަށްފަހު ޭކސް ފޯމް ސައްލާއިން
 އެޓޭޗް ކުރުމަށް

  



 ސަފްހާ 9މުލަ ޖު  9ސަފްހާ            ަމ އްިސލުާހ       ތަފުރަ  2022ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ބަްއދަުލވުންތަުކގެ ހިންގާ ގަާވިއދު 

 2ޖަދުވަލު 

ާވއިދުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް. ސައްލާ ކޭސް އަދި މި ގަޕްރިންޓް ޕީ.ޑީ.އެފް. ހެދުމަށްފަހު  ޓެމްޕްލެޓް ަޔއުމިްއޔާ ސައްލާއިން
 އެޭޓޗް ކުރުމަށް ފައިލުގައި 
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