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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ

އުޞޫލު ނަންބަރު2019/U-001 :
ތާރީޚް 07 :އޮގަސްޓް 2019

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ރާވައި ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލް
ތަޢާރަފާއި ނަން

1

މަޤްޞަދު

2

ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތް

3

ކޯހުގެ ލެވެލް އަދި

4

(ހ)

މި އުޞޫލަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްހޯދާ އެހެނިހެން
ފަރާތްތައް ،ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދާއި ،އަދި އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ
ގޮތުން ހިންގާ ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް
ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

(ށ)

މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ރާވައި ހިންގުމުގައި
ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލު" މިހެންނެވެ.
މިއުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ރާވައި ހިންގުމުގައި
ޢަމަލު

ކުރާނެ

ހަރުދަނާ

އުޞޫލްތަކެއް

ކަސްޓަމްސްގެ

ޤާނޫނާއި،

ޤަވާޢިދާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅައި ،މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގުމެވެ.
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ރާވައި ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް
ބަލަހައްޓައި ،ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ ސެންޓަރ ފޯ
ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް (ސީ.ސީ.އީ.އެސް ނުވަތަ ސެސް)  /ކަސްޓަމްސް
އެކަޑަމީ އިންނެވެ.
(ހ)

މުއްދަތު

މިކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިއު.އޭ) ގެ މިންގަނޑުން ލެވެލް  3އަށް
ގ
ފާސްކުރެވި 5 ،މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ( 3ތިނެއް) ެ
ކޯހެކެވެ.

(ށ)

އމްތިހާނުން
މިކޯހުގެ މޮޑިއުލްއެއް ފުރިހަމަ ކުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ އެމޮޑިއުލް އަކުން ދެވޭ ި
ދަށްވެގެން ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ) މާކްސް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.

އުސޫލު ނަންބަރު2019/U-001 :

ސަފުހާ 5 :ގެ 1

(ނ)

އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތަކުގެ ހާޟިރީއިން މަދުވެގެން ( 80%އަށްޑިހަ
އިންސައްތަ) ހާޞިލްކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.

ކޯހުގެ ޝަރުޠު

5

ކޯހަށް އިޢުލާން ކުރުން

6

ކޯހަށް ބައިވެރިން

7

އމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުމާއެކު،
މިކޯހަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނީ ު
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ.
 .1ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން؛
ނުވަތަ
 .2އެމް.ކިއު.އޭ ލެވެލް  2ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން؛ ނުވަތަ
 .3ގްރޭޑް  6ނިންމާފައިވުމާއެކު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އަދި ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސްގެ
ދާއިރާގައި ( 01އެކެއް) އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން
އާންމުކޮށް

އަންގައި

އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯހުގައި

ޝައުޤުވެރިވާ

ބައިވެރިވުމަށް

ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން  7ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެވެ
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހަށް ބައިވެރިން ހޮވާނީ ކަސްޓަމްސްގެ އެކަޑަމިކް
އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން ،އެބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކޯހަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ

ހޮވުން

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާރކްސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .އަދި މި ކޯހަށް ބައިވެރިން ހޮވުމުގައި
ބަލާނީ އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
ކަސްޓަމްސް

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އާއްމު

8

ބްރޯކަރސް

ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގެ  14ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ފީ

( 6000/-ހަ ހާސް) ރުފިޔާއެވެ.

ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމަށް

9

(ހ)

ފުރުޞަތުދެވޭނެ

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު
ުމށް އެދި ކޯހުގެ
ދެވޭނީ މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ރީ-ޓެސްޓް ހެދ ަ
ބައިވެރިން

ޙާލަތްތައް

ހުށަހަޅާ

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

މައްޗައް

ރިޢާޔަތްކޮށް

އެކަޑަމިކް

އެޑްވައިޒަރީ

ބޯޑުންނެވެ .އެގޮތުން؛
(ށ)

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު
ދެވޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.
 .1ކޯހުގެ މޮޑިއުލްއަކުން ލިބުނު މާކްސްގެ ނިސްބަތް ދައްވެގެން ( 40%ސާޅީސް
އިންސައްތަ) ޙާޞިލްކޮއްފައިވުން؛ ނުވަތަ
 .2އެކަށީގެންވާ

އުޒުރަކާއި

ހުރެ

އިމްތިހާނުގައި

ބައިވެރި

ްސ
(ކަސްޓަމ ް

ނުވެވުން

އެކަޑަމީއަށް ލިޔުމުން އެންގިފައިވުން)؛ ނުވަތަ
 .3ޞިއްޚީ ޙާލަތު ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިނުވެވުން؛ (މިޙާލަތުގައި
ޞިއްޚީ

އުސޫލު ނަންބަރު2019/U-001 :

ފަރުވާދިނުމަށް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ޑޮކްޓަރެއްގެ

ލިއުމެއް

ހުށަހަޅާފައި

ސަފުހާ 5 :ގެ 2

އޮންނަންވާނެއެވެ).
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމަށް
ފުރުޞަތުދެވޭ ފަރާތްތަކުން ،އެކޯހަށް ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ރީ-ޓެސްޓް
ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމަށް އަދި
މޮޑިއުލް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ( 1އެކެއް)
ފަހަރުއެވެ.

ކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ

10

(ހ)

ކޯހުގައި ބައިވެރިވެ ބައެއް މޮޑިއުލްތަކުން ފާސްނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ބައެއް
ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ

ބައެއް ފުރިހަމަ

ފުރިހަމަ ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެބައި ފުރިހަމަކޮށް ކޯސް

ކރުމަށް ދެވޭ އިތުރު
ު

ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ފުރުޞަތު

އެކަޑަމިކް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުންނެވެ .އެގޮތުން؛
 .1ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތަކުގެ ތެރެއިން ( 3ތިނެއް) ނުވަތަ އެއައްވުރެ ގިނަ މޮޑިއުލްއިން
ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ،ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަލުން
ކޯހުގައި ބައިވެރިވެ މުޅި ކޯސް އަލުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް
ދެވިދާނެއެވެ.
 .2ކޯހުގެ ބައިވެރިއަކު ރީ-ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވެ ،ރީ-ޓެސްޓުން ފާސްނުވާނަމަ ،އަލުން
އެމޮޑިއުލްއެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
 .3މިކޯހުގައި ބައިވެރިވެ ،ކޯސް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ކޯހުގެ ބައިވެރިއަކު މަޤްބޫލު އުޒުރެއް
ދިމާވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި ،ކޯހުން ވަކިވެފައިވާނަމަ ،މިފަދަ
ބައިވެރިންނަށް އަލުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ސިއްޙީ
ޙާލަތު ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ކްލާސްތަކަށް ހާޟިރުނުވެވި އެއްވެސް މޮޑިއުލްއެއްގެ
ހާޟިރީ

ެއ
( 80%އަށްޑިހަ އިން އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމަ އެމޮޑިއުލްއ ް

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އަލުން ފަށާ ކޯހުގެތެރެއިން ފުރިހަމަނުކުރެވި
އޮތް މޮޑިއުލް އަށެވެ.
 .4ކޯހުގެ އެއްވެސް މޮޑިއުލްއެއްގެ ނަތީޖާ

) 40%ސާޅީސް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ

ދައްވެގެން މޮޑިއުލްއަކުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަށް ރީ-ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތެއް
ނުދެވޭނެއެވެ .އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެމޮޑިއުލްގައި އަލުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ
ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ކޯހުގެ ބައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ
ބައިވެރިވި ކޯސް ނިމުނުތާ ގިނަވެގެން ( 18އަށާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯހުގެ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ .އަދި

އުސޫލު ނަންބަރު2019/U-001 :

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
ސަފުހާ 5 :ގެ 3

މމުއްދަތުގައި ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ނުހިންގިއްޖެނަމަ ،ދެން
ި
އެންމެއަވަހަށް ހިންގާ ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.
(ނ)

އންނަނިވި ގޮތުގެ
އަލުން ކޯހުގެ ބައެއްގައި ބައިވެރިވާނަމަ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ ނެގޭނީ ަ
މަތިންނެވެ.
( 1އެކެއް) މޮޑިއުލް ނަމަ ޖުމްލަ ކޯސްފީގެ ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ)
( 2ދޭއް) މޮޑިއުލް ނަމަ ޖުމްލަ ކޯސްފީގެ ( 75%ހަތްދިހަ އިންސައްތަ)
( 3ތިނެއް) މޮޑިއުލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަނަމަ ޖުމްލަ ކޯސްފީ

ސެންޓަރ ފޯރ
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ކަސްޓަމްސް އެންޑް
އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް
(ސެސް) /
ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ
ޒިންމާތައް

ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް (ސެސް)  /ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ
ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
 .1ކަސްޓަމްސް

ބްރޯކަރސް

ޓްރެއިނިންގ

ކޯހުގައި

ބައިވެރިވުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރުން؛
 .2ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ކޮންޓެންޓް މުރާޖާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަން ކުރުން؛
 .3ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް މުދައްރިބުން އެކުލަވާލާ
ކަރުދާހާއި ،ލެސަންޕްލޭން ހޯދައި ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން މުދައްރިބުންނާއި އެކު
އެކަންކަން މުރާޖާކޮށް ނިންމުން؛
 .4ކޯހުގެ ބައިވެރިންނާއި މުދައްރިބުންގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން؛
ިވން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
 .5ކޯސް ހިނގަމުންދާއިރު ކުލާހުގައި ބައިވެރިންގެ ބައިވެރ ު
 .6ކޯސް ނިމުމުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކޮށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލު ކުރުން؛
 .7ކޯހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛
 .8މޮޑިއުލް ކޯޑިނޭޓަރސް އާ ގުޅިގެން ކޯސް އައުޓްލައިން (ކޯސް އެސެސް ކުރެވޭނެ
ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް) ތައްޔާރުކޮށް ކޯހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް ދަރިވަރުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިނުން؛
 .9ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ބައިވެރިންނާއި މުދައްރިބުން ކަސްޓަމްސްގެ ސެކްޝަންތަކާއި،
ެވނެ އިންތިޒާމް
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންކަންކުރ ޭ
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ،އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ައދިނުން؛
ކަންކަން ކުރުމާއި ،ނަގަންޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތައް ނަގ ި
 .10ކޯސް ހިނގަމުންދާއިރު ކަސްޓަމްސްގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

ނަގަންޖެހޭ

އެންމެހައި ހުއްދަތައް ނަގައިދިނުން؛
އުސޫލު ނަންބަރު2019/U-001 :

ސަފުހާ 5 :ގެ 4

ރިފްރެޝްމަންޓް

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ކުރިއަށްދާއިރު ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް
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ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ރިފްރެޝްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް

ހަމަޖެއްސުން

ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓަމްސް

އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް  /ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ އިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
މޮޑިއުލް
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(ހ)

ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި

މިކޯހުގައި

ކިޔަވައިދިނުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

މާއްދާތަކާއި،

އެމާއްދާތަކުގެ

ކޮންޓެންޓް

މުރާޖާކޮށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން
އެބަދަލުގެންނާނީ

މުދައްރިބުންގެ ދައުރު

އެމާއްދާއެއް

ކިޔަވައިދެއްވާ

މުދައްރިބާއި

ުލ
މޮޑިއ ް

ގުޅިގެން

ކޯޑިނޭޓަރުންނެވެ.
(ށ)

ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ލެސަން ޕްލޭން
(ހާޞިލްކުރަން

ބޭނުންވާ

އެމާއްދާއެއް

ކަންކަމާއި

ކިޔަވައިދޭން

ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ

ްޑ
އައުޓްލައިންއެއް ހިމެނޭގޮތަށް) މުދައްރިބު ތައްޔާރުކޮށް ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓަމްސް އެނ ް
އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް  /ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ އާއި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކިޔަވައިދޭ

މާއްދާއަކާއި

ގުޅިގެން

ދަރިވަރުންނަށް

ދޭންޖެހޭ

މައުލޫމާތު

ކަރުދާސް،

އެސައިންމެންޓް އަދި އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ތައްޔާރުކޮށް
ާއ
ސެންޓަރ ފޯ ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް  /ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ އ ި
ހިއްސާކުރަންވާނެވެ .އަދި މި މަސަކަތް ކުރާނީ އެ މާއްދާއަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ މޮޑިއުލް
ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޝްވާރާގެ މަތިން މުދައްރިބެއެވެ.
އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް
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ދިމާވުން
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ކަސްޓަމްސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުންނެވެ.
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މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ،މި އުޞޫލު ޢާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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