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 ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ލު ސ  އު  ކުރުމުގެ  އިމްތިޙާނު   ންޙާފިޡު

ދިނުާމއި،   ސަނަދު  ޙާފިޡުކަުމގެ  ކުރުާމއި،  އިްމތިޙާނު  ޙާފިޡުކަުމގެ  ިމއީ، 
ދައުލަތުން ޢިނާޔަތްތައް ދިނުާމއި، ޙާފިޡުންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުުމގެ ޙާފިޡުންނަށް  

ހިެމނޭ   ެމންޑޭޓުގައި  ަމރުކަޒުގެ  ޤައުމީ  ޤުރްއާނާބެހޭ  ކީރިތި  މަސައްކަތަކީ 
ގުޅިގެން   ހަަމެޖއްސެވުާމ  ރައީސުލްުޖްމހ ރިއްޔާ  ކަުމގައި  މަސައްކަތެއް 

 އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އުސ ލެކެވެ.

. 1 )ހ(   ިއ ނަން ތަޢާރަފާ 

   )ށ(  މި އުސ ލަށް ކިޔާނީ، "ޙާފިޡުން އިްމތިޙާނު ކުރުުމގެ އުސ ލު" އެވެ.

މި އުސ ލުގެ ަމގުސަދަކީ، ޙާފިޡުކަުމގެ ސަނަދު ހޯދުަމށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އިްމތިޙާނު 
ފާސްވާ   އިްމތިޙާނުން  އުސ ލުތަކާއި، ޙާފިޡުކަުމގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  ފަރާތްތަކަށް ކުރުުމގައި 

ޢަަމލު   ދިނުުމގައި  ޢިނާޔަތް  ދައުލަތުން  ޙާފިޡުންނަށް  ދިނުާމއި،  ސަނަދު  ޙާފިޡުކަުމގެ 
 ކުރާނެ އުސ ލުތައް ކަނޑައެޅުެމވެ.

2 .  ސަދު ގުމަ 

މި އުސ ލުގެ ދަށުން ޙާފިޡުކަުމގެ އިްމތިޙާނު ކުރާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ 
 ަމތީންނެވެ.

ޙާފިޡުކަމުގެ ިއމްތިާޙނު   . 3
 ކުރުން 

ޤުރްއާން   ހިންގާ  ރަިޖސްޓަރީކޮށްގެން  ަމރުކަޒުގައި  ޤައުމީ  ޤުރްއާނާބެހޭ  ކީރިތި 
ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކުލާހެއްގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ަމރުކަޒެއްގެ ދަރިވަރަކު ޙާފިޡުކަުމގެ  

ަމރުކަޒަށް ހުށަހެޅުުމން،  އިްމތިޙާން ކޮށްދިނުަމށް އެދި ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުީމ  
 އެ ދަރިވަރަކު އިްމތިޙާނު ކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 )ހ( 

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ ަމރުކަޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ހިންގާ ކުލާސްތަކުގެ 
ދަރިވަރުންނާއި، އަިމއްލަގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، 

 )ށ( 
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ޙާފިޡުކަުމގެ އިްމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ ަމރުކަޒުން  
ގޮތެއްގެ ބައިވެރިވެވޭވަރުގެ ކަނޑައަޅާ  އިްމތިޙާނުގައި  ދަރިވަރަކަށް  އެ  ަމތީން   

ފެންވަރު ހުރިކަން ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ ަމރުކަޒަށް ނުވަތަ އެ ަމރުކަޒުން  
 ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ކަށަވަރުވުުމންނެވެ. 

ގެ  މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އިްމތިޙާނު ކުރުުމ
 ކަންކަން ކުރުަމށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.

 )ނ( 

ބައިވެރިވެވޭނީ ދަރިވަރަކަށް  އިްމތިޙާނުގައި  ކީރިތި   ،ޙާފިޡުކަުމގެ  އެދި  އެކަަމށް 
ަމރުކަޒަށް ފޯުމ ހުށަހެޅުުމން، ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުީމ   ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ 
ަމރުކަޒުން އެ ދަރިވަރަށް އިްމތިޙާން އޮންނަ ދުވަސް ކަނޑައަޅައި އެންގުުމންނެވެ.  
ކީރިތި   ނެތްނަމަ،  ހާޒިރުވެވެން  ދަރިވަރަށް  ދުވަހު  ހަަމެޖއްސި  ިމގޮތުން 

  ޤައުމީ ަމރުކަޒަށް އެކަން އަންގާންވާނެއެވެ.ޤުރްއާނާބެހޭ

 )ރ( 

. 4 ޙާފިޡުކަުމގެ އިްމތިޙާނު ކުރުުމގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލޭނެއެވެ.   ޙާފިޡުކަމުގެ ިއމްތިާޙނުގެ   
 މިންގަނޑުތަްއ   

 )ހ(  ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްވެފައިވާ ިމންވަރު. 

 )ށ(  ުމތަޝާބިހު އާޔަތްތައް އެނގިފައިވާ ިމންވަރު. 

 )ނ(  ތަުޖވީދުގެ ހަަމތަކުގެ ަމތީން ކިޔަވަން އެނގޭ ިމންވަރު.

. 5 ޙާފިޡުކަުމގެ އިްމތިޙާނު ކުރެވޭނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަށެވެ.  ޙާފިޡުކަމުގެ ިއމްތިާޙން   
 ކުރާނެ ގޮތް 

ކުރެވޭނީޙާފިޡުކަުމގެ   ަމރުކަޒުން    ،އިްމތިޙާން  ޤައުީމ  ޤުރްއާނާބެހޭ  ކީރިތި 
 އެކުލަވައިލާ ޚާއްޞަ ކޮެމޓީއެއްގެ ކުރިަމތީގައި ޝަފަވީކޮށެވެ. 

 )ހ( 

 )ށ(  މި އިްމތިޙާނުގައި މުޅި ޤުރްއާން އެއްކޮށް ކިޔުއްވޭނެއެވެ. 

ދުވަހަކަށް   އެ  ލަުޖނާއެއްގައި  ކޮންމެ  ިމންވަރު  އިްމތިޙާނުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ކިޔައިދޭން ވާނެއެވެ. 

 )ނ( 

ކިޔަވައިދިނުުމގައި   ޤުރްއާން  ކީރިތި  ދަރިވަރު  އިްމތިޙާނުގައި  ދަށުން  ސ ލުގެ  އު  މި 
 ޢަަމލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

6 .  ިއމްތިާޙނުގަިއ ކިޔެވުން  

ކިޔަވާންވާނީ،   ދަރިވަރު  އިްމތިޙާނުގައި  ގެ   عاصم عن  حفص ޙާފިޡުކަުމގެ 
 ރިވާޔަތާ އެއްގޮތަށް ތަުޖވީދުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތަރުތީލުކޮށެވެ. 

 )ހ( 

)ފަންސަވީސް( ިމނިޓުން ފޮތެއް، ލަސްވެގެން    25އަވަސްވެގެން    ،ކިޔަވަންވާނީ
 )ސާޅީސް( ިމނިޓުން ފޮތެއް ކިޔެވޭ ިމންވަރަށެވެ. 40

 )ށ( 
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)ތިނެއް( ފޮތެވެ. ަމދުވެގެން    3ކޮންމެ ލަުޖނާއެއްގައި ކިޔަންވާނީ، ގިނަވެގެން  
 )އެކެއް( ފޮތް ކިޔެވެން ޖެހޭނެއެވެ. 1

 )ނ( 

އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކިޔެވުަމށް އުޒުރުވެރިވާ  މި ާމއްދާގެ )ށ(  
ހުރި   ބަލި ހާލަތު  ފަރާތެއްގެ  ދަރިވަރަކު ނަމަ، އެ  ހުރި  ބަލިހާލަތެއްގައި  ފަދަ 
މިންވަރަކަށް   ކަނޑައަޅާ  ކޮެމޓީން  އިްމތިޙާން  ބަލައި،  ިމންވަރަށް 

 ކިޔައިދެވިދާނެއެވެ. 

)ރ( 
 

ދަރިވަރަށް ކިޔޭ ކުށްތައް ނޯޓު ކުރުުމގައި ޢަަމލު ކުރާނީ،  އިްމތިޙާނު ކުރެވުުމންދާއިރު،  
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

7 .  ކުށް ފާހަގަކުރުން  

ގެނެވޭނެއެވެ. ސަާމލުކަަމށް  ދަރިވަރުގެ  އެކަން  ކިއިއްެޖނަމަ،              ކުށެއް 
ނުކުރެވިއްެޖނަމަ،   60 ރަނގަޅު  ތެރޭގައި  ސިކުންތުގެ            )ފަސްދޮޅަސް( 

)ދޭއް( ިމނިޓުގެ ތެރޭގައި   2)ދޭއް( ފުރުޞަތު ދީ،    2އެ ދަރިވަރަށް އިތުރަށް  
އެއީ   ލައިދީ،  ތަން  ކިޔެވި  ކުރިން  ނުކުރެވިއްެޖނަމަ،  އިޞްލާޙު  ކުށް  އެ 

 ކުށެއްކަަމށް ފާހަގަކޮށް ނޯޓު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ހ( )   

ކުރީގެ   ނުގެންދެވިއްޖެނަމަ،  ކުރިޔަށް  ކިޔެވުން  ދަރިވަރަށް  ދާއިރު  ކިޔަވަުމން 
)ފަސްދޮޅަސް( ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ވެސް    60އާޔަތަކުން ފަށައިގެން ކިޔަވައި  

ޢަަމލު   ަމތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ިމ  ނުގެންދެވިއްެޖނަމަ،  ކުރިޔަށް 
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

  )ށ( 

ކިޔޭ ކިޔައިދީ  ދަރިވަރަށް  ޤުރްއާން  މުޅި  ޓަކައި  ކުރުަމށް  އިޞްލާޙު  ކުށްތައް 
ނިުމުމން، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށްޖެހުނު ތަންތަން ކިޔެވުުމގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 
ކުށެއް  ނުވާ  ނޯޓުކުރެވިފައި  ކުރީގައި  ކިޔަވާއިރު  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  އަދި 

ހަމަ  ފާހަގަކުރުަމށް  ކުށް  ނޯޓު  ކިޔައިފިނަމަ،  ކުށެއް  އެ  އުސ ލުން  ެޖހިފައިވާ 
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

  )ނ( 

)ހަތެއް( ކުށަށްވުރެ އިތުރުވެއްެޖ ނަަމ، އެ ފޮތް ދެވަނަ ފަހަރަށް    7ފޮތަކުން  
 ކިޔުއްވޭނެއެވެ. 

  )ރ( 

ނަަމވެސް،   އޮތް  އެހެން  ގައި  )ރ(  ާމއްދާގެ  ކުށަށްވުރެ   7މި  )ހަތެއް( 
މުޅި  ދެވޭނީ،  ފުރުޞަތު  ކިޔެވުުމގެ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ         އިތުރުވެގެން 

 ޤުރްއާނުން ވެސް އެންެމ ފޮތަކަށެވެ. 

  )ބ( 
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ފޮތަކުން    އެއް އިތުރު  އިތުރުވެއްެޖނަމަ،    7ފޮތަށްވުރެ  ކުށަށްވުރެ  )ހަތެއް( 
 ން ފެއިލްވީކަަމށް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.އިްމތިޙާނު

  )ޅ(

ކުރުުމގައި  އިޞްލާޙު  ކުށްތައް  ފުރުޞަތުގައި  ދެވަނަ  ދެވޭ  ދަރިވަރަށް  އިްމތިޙާނުކުރާ 
 ޢަަމލުކުރާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  

8 .  ކުށް ިއޞްލާުޙކުރުން  

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ފުރަތަމަ   7މި އުސ ލުގެ 
ޤުރްއާނުން  ފަހަރުގެ   މުޅި  އިތުރު   90ކިޔެވުުމގައި  ކުށަށްވުރެ  )ނުވަދިހަ( 

 ނުވާނަަމއެވެ.

 )ހ( 

އާޔަތުން ކުރީ  އާޔަތުގެ  ކުށެއްނުެޖހި   ކުށްޖެހުނު  ކިޔަވަމުންގޮސް  ފަށައިގެން 
 ރަނގަޅަށް ކިޔަވައިފިނަމަ، ެޖހިފައިވާ ކުށް އިޞްލާޙުވީ ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  )ށ( 

ފައިނުވާ ކުށެއް  އިވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ދަރިވަރު ކުރިން ކިޔަ  7އުސ ލުގެ  މި  
ާމކްސް   ނޯޓުކޮށް  ކުށެއްކަުމގައި  އުސ ލުން  ފާހަގަކުރުުމގެ  ކުށް  ކިޔައިފިނަމަ، 

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

  )ނ( 

ކުށަކަށް   ކޮންމެ  ކިޔާ  ތަކުރާރުކޮށް  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  )ދޭއް(   2ެޖހިފައިވާ 
 ރެވޭނެއެވެ. ާމކްސް އުނިކު

  )ރ( 

އިތުރު  ފިޔަވައި  ފުރުޞަތު  ދެވޭ  ކުރުަމށް  ކުށް އިޞްލާޙު  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
 ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

  )ބ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ބަލާނީ، ތިރީގައި  ދިނުުމގައި  ާމކްސް  ދަރިވަރުންނަށް  އިްމތިޙާނުކުރެވޭ 
 ިމންގަނޑުތަކަށެވެ.

9 .  މާކްސް ދިނުން  

 )ހ(  )ފަންސަވީސް( ާމކުހެވެ.  25ުޖުމލަ  ،ތަުޖވީދަށް ދެވޭނީ

 )ށ(  )ހަތްދިހަ ފަހެއް( ާމކުހެވެ. 75ުޖުމލަ   ،ޙިފްޡަށް ދެވޭނީ

ކުށެއް ކިއިއްެޖނަމަ، އެ ކުށް ރަނގަޅު ކުރުަމށް ޓަކައި ދަރިވަރުގެ ސަާމލުކަަމށް  
އަދި   ސިކުންތުގެ    60ގެނެވޭނެއެވެ.  ކުށް  )ފަސްދޮޅަސް(  ތެރޭގައި 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.   އުންޏެއް  ާމކުހެއް  )ފަސްދޮޅަސް(   60އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ، 
ރަނގަޅުކޮށް  ކުށް  ފަރާތުން  ަޖޖުންގެ  ކުރާ  އިްމތިޙާނު  ފަހުން  ސިކުންތުގެ 

 )އެކެއް( ާމކްސް އުނި ކުރެވޭނެއެވެ. 1ދެވިއްެޖނަމަ، 

  )ނ( 

ސަާމލުކަަމށް ގެނެސް ލައިދިނުުމގެ ކުރިން އަިމއްލައަށް  ދަރިވަރަށް ކިޔޭ ކުށެއް  
 އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ ާމކުހެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

  )ރ( 

)އެކެއް(   1)ފަންސާސް( ިމނިޓަށްވުރެ ދިގުވެގެން ހިނގައްެޖނަމަ،    50ކިޔެވުން  
 ާމކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

  )ބ( 
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ކުށެއް   ޖެހުނު  ކުރީގައި  ތެރެއިން  ފުރުޞަތުގެ  ލިބޭ  ކުށްތައް އިޞްލާޙުކުރުަމށް 
ާމކުހުގެ   އުނިކުރެވުނު  ކުށުން  އެ  )ހަތްދިހަފަހެއް    %75އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ، 

 އިންސައްތަ( ާމކްސް ލިބޭނެއެވެ. 

  )ޅ(

އުސ ލުގެ   ކިޔެވޭ    7މި  ތަކުރާރުކޮށް  ދަށުން  ގެ  )ރ(  ާމއްދާގެ  ފޮތުން ވަނަ 
ކުށަކުން ކޮންެމ  ނަަމވެސް،  އިޞްލާޙުކުރި  ކުށްތައް                   ެޖހިފައިވާ 

     )ސުެމއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( ާމކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.                         0.5

  )ކ( 

ކުށްތަކަށް ތަުޖވީދުން ދަރިވަރަށް ލިބޭނީ، މުޅި ޤުރްއާނުން ދަރިވަރު ކިޔައިފައިވާ  
 ޙާފިޡު ކޮެމޓީގެ ެމންބަރުންގެ އެވްރެޖް ާމކުހެކެވެ. ،ބަލައި

  )އ( 

އެވްރެްޖ   ެމންބަރުންގެ  ކޮެމޓީގެ  ޙާފިޡު  ދެވޭނީ  ދަރިވަރަށް  އިްމތިޙާނުކުރެވޭ 
 ާމކުހެވެ.

  )ވ( 

ބަލާނީ  ފާސްވުުމގައި  ދަރިވަރުން  ކުރެވޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،އިްމތިޙާނު  ތިރީގައި 
 ިމންގަނޑުންނެވެ.  

10 .
 

 ދަރަޖަ ކުރެވޭ މިންގަނޑު 

)ސަތޭކަ   %100)އަށްޑިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން    %85އެއްވަނަ ދަރަަޖ:  
 (A)އިންސައްތަ( އާދެެމދު 

 )ހ( 

)އަށްޑިހަ ހަތަރެއް    %84)ހަތްދިހަ އިންސައްތަ( އިން  %70 ދެވަނަ ދަރަަޖ:  
 (B) އިންސައްތަ( އާދެެމދު 

 )ށ( 

)ފަސްދޮޅަސް   %69)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( އިން    %60ތިންވަނަ ދަރަަޖ:  
 (C)ނުވައެއް އިންސައްތަ( އާދެެމދު 

 )ނ( 

ދަށް  %59ފޭލް:   އިން  އިންސައްތަ(  ނުވައެއް                   )ފަންސާސް 
(F) 

 )ރ( 

ސަބަބަކާހުރެ ދަރިވަރަކު އިްމތިޙާނުން ފެއިލްވެއްެޖނަަމ، އެ ދަރިވަރަކަށް  އެއްވެސް  
ބައިވެރިވެވޭނީ   އިްމތިޙާނުގައި  ފަހަރަށް  މަސްދުވަސް    3ދެވަނަ  )ތިނެއް( 

 ފަހުންނެވެ. 

. 11 )ހ( 
 

ިއމްތިާޙނުން ފެިއލްވާ  
ދަރިވަރުން އަލުން  

 ިއމްތިާޙނުގަިއ ބަިއވެރިވުން 

ވަނަ ާމއްދާގައި    3ލުގެ  ސ އި ބައިވެރިވިޔަސް، މި އުދެވަނަ ފަހަރަށް އިްމތިޙާނުގަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޢަަމލު ކުރާންވާނެއެވެ.

   )ށ( 

އުސ ލުގެ   މި  ނިުމުމން،  އިްމތިޙާނުކޮށް  ާމއްދާގައި    10ދަރިވަރު  ވަނަ 
ލަސްވެގެން  ފާސްވެފައިވާނަމަ،  ދަރިވަރު  ަމތީން  ގޮތުގެ          ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ސަނަދު    30 ޙާފިޡުކަުމގެ  ދަރިވަރަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 
 ދ ކުރަންވާނެއެވެ. 

. 12 )ހ( 
 

ސަނަދު ދ ކުރުމާއި، ދަފުތަރު  
 ބެލެހެްއޓުން 

އުސ ލުގެ   މި  ނިުމުމން،  އިްމތިޙާނުކޮށް  ާމއްދާގައި    10ދަރިވަރު  ވަނަ 
ދަރިވަރު   ަމތީން  ގޮތުގެ  ލަސްވެގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ          ފާސްވެފައިވާނަމަ، 

ދަފުތަރުގައި    30 ޙާފިޡުންގެ  ނަން  ދަރިވަރުގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

 )ށ( 
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ަމރުކަޒުން ޤައުީމ  ޤުރްއާނާބެހޭ  ކީރިތި  އަދި    އެކަން   ހިަމނަންވާނެއެވެ. 
 ރައީސުލްުޖްމހ ރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ދަރިވަރުންނަށް ަމތީގައި   ހާސިލުކުރާ  ސަނަދު  ޙާފިޡުކަުމގެ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ޤުރްއާނާބެހޭ   ކީރިތި  އެދި  ހަަމަޖއްސައިދިނުން  ޢިނާޔަތް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ސަރުކާރުން 
އޮފް   ިމނިސްޓްރީ  އެންގުުމން،  ފިނޭންސަށް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ަމރުކަޒުން،  ޤައުމީ 

 ން ޙާފިޡުންނަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.ފިނޭންސުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމތީ

13 .
 

ޙާފިޡުކަމުގެ ޢިނާޔަތްތަްއ  
 ދިނުން 

ލު ޝާއިޢުކުރާ ސ ން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުލަށް ޢަަމލު ކުރަސ މި އު
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  

14 .
 

 ން ފެށުން  ުއސ ލަށް ޢަމަލުކުރަ

ކުރަ ޢަަމލު  އުސ ލަށް  ފެށުާމއެކު،  މި  ފެށިގެން   2018ފެބުރުވަރީ    20ން        އިން 
"ޙާފިޡުކަުމގެ   ގެންދާ  ކުރަުމން  ޢަަމލު  ަމރުކަޒުން  ޤައުމީ  ޤުރްއާނާބެހޭ  ކީރިތި 
ދިނުާމބެހޭ  ޢިނާޔަތް  ޙާފިޡުންނަށް  ސަނަދުދިނުާމއި،  ޙާފިޡުކަުމގެ  އިްމތިޙާނުކުރުާމއި، 

 އުސ ލު" އުވުނީއެވެ. 
 

15 .  އުވަިއލުން ކުރީގެ ުއސ ލު  

_____________________ 
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