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 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު / އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

g 

MDP 
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ޤަވައިދު 

ތަޢާރުފާއި ނަން 
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި  (ހ) .1

ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓު ދެވޭ އުސޫލު ކަނޑައަޅާ (އެމްޑީޕީ)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 
 . އެމްޑީޕީގެ ގަވައިދެވެ

 
" ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ޤަވައިދު"މިގަވައިދަށް ކިޔާނީ  (ށ)

.  މިހެނެވެ
 
ގެ މާނަ "ކައުންސިލް ދާއިރާ"

ކަމަށް ނަންގަނެވޭނީ އަތޮޅު ކައުންސިލު ނުވަތަ " ކައުންސިލް ދާއިރާ"މިޤަވައިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާހާ ހިނދަކު،  .2
ސިޓީ ކައުންސިލު ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލު ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ނުވަތަ އަވަށް ނުވަތަ ރަށްކަމުގައިވާ 

 . އިޚްތިޞާޞްއަށެވެ
ހުޅުވާލުން : ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ

އިޢުލާނު ކުރުން 
 . ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯދަން ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމަށް ޕާޓީން އިޢުލާންކުރަން ވާނެއެވެ (ހ) .3

 
ޝަރުޠު 

ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  (ހ) .4
 . ހުންނަންވާނެއެވެ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ނުވަތަ އެހެންވެސް އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު  .1
.  ކަމުގައި ނުވުން

.  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .2
.  ވައްކަމާއި ޮކރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .3

 



2 

 

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު / އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ނެގުމަށް 2009 (ށ)
ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސްގައި ބައިވެރިވެ، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުހޮވިއްޖެނަމަ، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތިގައި ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓަށް 

 ތާއީދު ކޮށްދިނުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިޮކށްފައިވާ އިޤްރާރާއި ޚިލާފްވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން
  
.  ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން (ނ)
.  އިންސައްތަ މީހުންގެ ސޮއި ހުށަހެޅުން (ދިހައެއްްް) 10ކުރިމަތިލާ ކައުންސިލް ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ  (ރ)

 
އަޖުމަ ބެލުން : ދެވަނަ މަރުޙަލާ

 
ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީ 

 މެންބަރުންގެ 5ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބު އޮންނަ ހުރިހާ ކައުންސިލް ދާއިރާތަކަށް ޕާޓީ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް  .5
 . ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީއެއް ޕާޓީން އެކުލަވާލާނެއެވެ

 
ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިޔަތު 

 . މެންބަރުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވ5ެސެލެކްޝަން ކޮމިޓީގެ  .6
 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް  (ހ)
ޢާންމުޮކށް އިޢުލާނުކުރުން 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީއިން ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ފުރާ ފޯމު އެކުލަވާލައި، ޗާޕްޮކށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި  (ށ)
އަދި ކޯޑިނޭޓަރުންގެ އެހީއާއެކު އެފޯމު ލިބޭނެ މެދުވެރިއެއް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބެހެއްޓުމާއި، ފޯމު . އެފޯމު ލިބޭނެގޮތް ހެދުން

. ފުރުމުން ބަލައިގަންނާނެ އިންތިޒާމް ރަށުން ހަމަޖެއްސުން
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ މަސައްކަތް ވަގުތަށް ނިންމާތޯ ބެލުން  (ނ)
ކޯޑިނޭޓަރުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ގަޑިއަށް ހުށަހަޅާތޯ ބެލުން، އަދި މިރިޕޯޓުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ފުރިހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުން  (ރ)
ކޯޑިނޭޓަރުން ނަގާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަގާފައިވަނީ މިޤަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން  (ބ)
ކައުންސިލްތަކަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނަގާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުތައް ޗެކްޮކށް، ފައިނަލް ލިސްޓު ނެގުމަށްފަހު ޤައުމީ  (ޅ)

މަޖިލީހަށް އެންގުން 
މިގޮތުން ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާ . މިޤަވައިދުގައި ބަޔާން ޮކށްފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމަކަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން (ކ)

.  އެއް އުސޫލެއް، އެއާ އެއްފަދަ އެހެން ކަންކަމަށްވެސް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
 
 ކޯޑިނޭޓަރު

ކައުންސިލް ދާއިރާއަކަށް އިންތިޚާބުވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑަށް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ކެންޑިޑޭޓުން ޕާޓީން ބެލުމަށްޓަކައި ޕާޓީގައި  .7
ސެކެލްޝަން " ކޯޑިނޭޓަރުން "21 އަތޮޅާއި މާލެ ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 20އިސްޮކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޤާބިލު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 . ކޮމިޓީން ހޮވާނެއެވެ
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 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު / އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

 
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ މަސައްކަތް 

ކައުންސިލް ދާއިރާއަކަށް ޕާޓީ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްވަރު ބެލުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާ ޮގތަށް  .8
 . ކޯޑިނޭޓަރުން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ

 
ކޯޑިނޭޓަރަށް ޙަވާލުޮކށްފައިވާ އަތޮޅު، އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް ބައިޮކށްލުން  (ހ)
 
އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ އޭނާގެ މަޝްވަރާއާއި  (ށ)

ބައިވެރިވުން ހޯދުން 
 
އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރެއް ނެތްނަމަ އެއިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ  (ނ)

މިފަދަ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދާނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މޮޅުވި ކެންޑިޑޭޓާއި އެމްޑީޕީ . މަޝްވަރާއާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުން
.   ވޯޓަށްވުރެ ދަށް ފަރަޤެއް އޮތްނަމައެވ100ެކެންޑިޑޭޓާ ދެމެދު 

 
އަވަށްއަވަށުގެ /ކޯޑިނޭޓަރާ ޙަވާލުޮކށްފައިވާ އަތޮޅާގުޅޭ ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލަރާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ (ރ)

. ކައުންސިލަރުންނަކީ އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންކަމަށް ފެންނަނަމަ އެމީހުންގެ މަޝްވަރާއާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުން
 
ކައުންސިލް ދާއިރާއާގުޅޭ ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތުންކުރެ އެމްޑީޕީގެ ރޫޙަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ /ކޯޑިނޭޓަރާ ޙަވާލުޮކށްފައިވާ އަތޮޅު (ބ)

. މަޝްވަރާއާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުން
 

ކޯޑިނޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 .ކޯޑިނޭޓަރުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .9

 
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ލިބޭނެ މެދުވެރިއެއް ، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީއިން ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ފުރާ ފޯމު (ހ)

. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބެހެއްޓުމާއި، ފޯމު ފުރުމުން ބަލައިގަންނާނެ އިންތިޒާމް ރަށުން ހަމަޖެއްސުން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކުރު ލިސްޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ، ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމުތައް ކައުންސިލް ދާއިރާތަކަށް ފޮނުވައި (ށ)

ވަގުތަށް ނިންމާތޯ ބެލުން 
 ދަރުތުފަތުރާބެހޭ ކެމްޕޭން ޑައިރެކްޓަރުގެ އެހީގައި ހަމަޖެއްސުން ،ކޯޑިނޭޓަރުން އިންތިޒާމް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް (ރ)
ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމުތަކުން ހުށަހަޅާ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ގަޑިއަށް ހުށަހަޅާތޯ ބެލުން، އަދި މިރިޕޯޓުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް  (ބ)

ފުރިހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުން 
ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމުތަކުން ނަގާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަގާފައިވަނީ މިޤަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން  (ޅ)
ކައުންސިލްތަކަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނަގާނެ ކުރު ލިސްޓުތައް ޗެކްޮކށް، ނަގަން ފެންނަ ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު  (ކ)

ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 
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 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު / އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

 
ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމު 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި ބައިވެރިވުމުގެ އަލީގައި، ކޯޑިނޭޓަރާ ޙަވާލުޮކށްފައިވާ ކޮންމެ 8 (ހ) .10
 .ކައުންސިލް ދާއިރާއަކަށް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ފަރާތުން ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރަންވާނެއެވެ

 
ކޮންމެ ކައުންސިލް ދާއިރާއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމުގައި ކޯޑިނޭޓަރު ނުވަތަ އޭނާފަދަ ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތެއް  (ށ)

.  ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

 
 

ކުރު ލިސްޓު 
ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމު ކައުންސިލް ދާއިރާއަށް ޒިޔާރަށްޮކށް، އެތަނެއްގައި ތިބި ޕާޓީ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮ އެދޭ  (ހ) .11

މީހުނާއި ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުޮކށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެމީހުންގެ ރުހުންލިބޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކުރު ލިސްޓެއް 
 . ކޯޑިނޭޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
.  ކުރު ލިސްޓު އެކަށައެޅުމުގައި ބަޔާން މިކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ (ށ)
 
ކެންޑިޑޭޓު އޭރިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ މިންވަރު އަދި އޭރިޔާގެ މީހުނަށް އޭނާ އެނގޭވަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޭނާއަށް . 1

އޮތް މަޤްބޫލުކަން 
 
ކެންޑިޑޭޓުގެ ކިބައިގައި ކައުންސިލަރުކަން އަދާކުރުމަށް ހުރި ފަންނީ ނުވަތަ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި އަދި ކެންޑިޑޭޓުގެ އުމުރާއި . 2
ތަޖުރިބާ  
 
އިންޓަވިއުއެއް " ފޭސްޓުފޭސް"ކުރު ލިސްޓުގައި ހިމަނަންވާނީ ޙާޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ޓީމުގެ މެންބަރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޑިނޭޓަރާއެކު  (ނ)

.  ޮކށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ
.  ކުރު ލިސްޓުގެ ޢަދަދަކީ، ގިނަވެގެން ކައުންސިލް ދާއިރާގެ ޖުމްލަ ގޮނޑީގެ ދެގުނަ ޢަދަދެވެ (ރ)
 
. ކުރު ލިސްޓުގައި ހިމަނަންވާނީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ފަރާތްތަކެވެ (ރ)

 
 

ޓިކެޓު ދިނުން : ތިންވަނަ މަރުޙަލާ
 

ޓިކެޓު ދޭ ގޮތް 
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 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު / އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޭނީ ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ  (ހ) .12
 . ޓީމުތަކުގެ މެންބަރުންގެ ލަފައާއެކު ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީންނެވެ

 
ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓުދޭނީ ކުރު  (ށ)

ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތައްކުރެން، އެކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލާ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓީގެ ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ 
. ސިއްރުވޯޓެއް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކަށެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ރައުޔުއަށް ޓިކެޓު ދޭ 10 އަދި 8، 7ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގައި މިގަވައިދުގެ  (ނ)
.  އަދި އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ރޯިޕޓުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނުކުރުން 

 . ޕާޓީގެ ޓިކެޓުދޭން ހަމަޖެހުނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކުރިމަތިލީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހާމަޮކށް ފާޅުކުރަން ވާނެއެވެ .13
 

ކެންޑިޑޭޓާއެކު ވެވޭ އިޤްރާރު 
 

 . ކެންޑިޑޭޓާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން މިކުރާ ނުގުތާތައް ހިމެނަންވާނެއެވެ .14
އިންތިޚާބީ ރޭހުން ވަކިނުވުން  (ހ)
އިންތިޚާބަށް ފުރިހަމައަށް ކެމްޕެއިން ކުރުން   (ށ)
ކުރިމަތިލީ ކައުންސިލް ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުން  (ނ)
.   މިޤަވައިދާ ޚިލާފްނުވުމަށް އިޤުރާރުވުން (ރ)

 
އަދަބު 

 
މިޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ޕާޓީ މެންބަރުންނާމެދު، ޕާޓީގެ އަސާސީޤަވައިދުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު  .15

 . އެޅުމުގެ ޙައްޤު ޕާޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

އިއްތިޙާދުވުން 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީން އެހެން ޕާޓީއަކާއެކު ނުވަތަ ފަރާތަކާއެކު އިއްތިޙާދުވުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ކޮންމެ ކައުންސިލް  .16

ޤައުމީ . ދާއިރާއަކުން އެމްޑީޕީން ނަގާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު، ޤައުމީ މަޖިލީހުން ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ
 . މަޖިލީހުން މިއެންގުން އަންގަންވާނީ ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީން ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިންނެވެ

 
 

އިތުރު ބަޔާން 
 .ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭނެގޮތް އާންމުޮކށް އެނގޭނެހެން ނޫސްތަކާއި ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރަން ވާނެއެވެ -1
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 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު / އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

 .ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގައި މިކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައްފަދަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ -2
 . ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމަށްފަހު އެކަމަށް އޮންނަ އެޕްލިކޭޝަން ފުރާފައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ -3

 


