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 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ ސެކްރެޓޭރިައޓް |  ގެ ޤަވާއިދ2012ުއެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 
 

 

 
 
 

 ގެ ޤަވާއިދު 2012އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 
 

  ގަޢާޒަޓް: .1

ވާ ހޮދިހިޒު ޔުވަހު ބާއްވާ އިދްގިޚާބް ހިދްސުމުސެ ސަވައިޔެވެ.  2012ޖޫދް  2މިއީ ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒެޓިކް ޕާޓީސެ އެކިއެކި މަސާމްގައް ހޮވުމަފްޓަކައި 

 ސެ ޤަވާއިޔު" އެވެ.2012މިސަވާއިޔަފް ކިޔާދީ "އެމްޏީޕީ އިދްގިޙާބު  
 

 ވިޑަޒެލްކުޒުދް: .2

 އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއިދްދެވެ.މިއިދްގިހާބާބެހޭ އެދްމެހާކަދްގައްގައް ހިދްސައި ބަޑަހައްޓާދީ ޕާޓީސެ އެހެދިހެދް ސުދަދްގަކުސެ އެހީއާއި އެކުސައުމީ  2.1

 

 ވޯޓްސެ ކަދްގައްބެޑެހެއްޓުދް: .3

ިވާ 'އަގޮޅު އޮޓިޝަޑް'ސެ ބެޑުމުސެ އަގޮޅުގަކުސައި އިދްގިޚާބުސެ އެދްމެހައި ކަދްގައް ހިދްސައި ބަޑަހައްޓާދީ އިދްގިޚާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އިދް އެ އަގޮޅަކަފް ކަދޏަ އަޅާޓައ .3.1

 ޔަފުދްދެވެ.
 ޅޭ ހުޒިހާޒަފެއްސަޔާއިކ މާޑޭސައި ވޯޓްދެސުމަފް ސައުމީ އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއިދް ކަދޏައަޅާ ގިދް އޮޓިޝަޑުދް ހަމަޖައްލަދްވާދެއެވެ.މިޕާޓީސެ މެމްބަޒުދްޔިޒިއު .3.2
 އޮޓިޝަޑުދްދެވެ. 3އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީދް އަދްސާ ސޮގެއްސެ މަގިދް ވޯޓްޑުދް އޮދްދަޔުވަހު ކުޒަދްޖެހޭ ކަދްކަދް ހިދްސާ ބަޑަހައްޓާދީ މި  .3.3

 

 މައްލަޑަބެޑުދް:  .4

ައްލަޑަގައް ބެޑުމަފްޓަކާ ސައުމީ މިއިދްގިޚާބާބެހޭސޮގުދް ހުފަހެޅޭ މައްލަޑަގަކާއި ޝަކުވާގައް ހުފަހަޅާ އެކަދްކަމާ ސުޅޭ ސޮގުދް ސޮގެއްދިދްމާދީ މި އިދްގިޚާބާ ސުޅޭ މ .4.1

 ބޭޓުޅުދްސެ ކޮމެޓީދްދެވެ.  5މަޖިޑީހުދް ދަސާޓައިވާ 

ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި މައްލަޑައެއް ދުވަގަ ޝަކުވާއެއްއޮގްދަމަ މައްލަޑަ ބަޑާ ކޮމެޓީއަފް  3ދް ޓެފިސެދް  އިދްގިޚާބުދިމޭގާ  އިދްގިޚާބަފް އިއުޑާދްކުޒާ ޔުވަހު .4.2

 ަދްވާދެއެވެ. އެޏްޒެލްކޮފް  އެޔުވަހުސެ އޮޓީލް ބަދްޔުކުޒުމުސެ ކުޒިދް  އެޓަޒާގަކުދް ލެކްޒެޓޭޒިއެޓަފް އެމައްލަޑައެއް ދުވަގަ ޝަކުވާއެއް ހުފަހަޅ

 އްލަޑަހުފަހަޅަދްވާދީ  ދަމާކއެޏްޒެހާއި އަޔި އައިޏީކާޏް ދަމްބަޒ އެސޭސޮގަފް ޑިއުމުދްދެވެ.މަ .4.3

 

 ވޯޓްހައްސުވާ މެމްބަޒުދްސެ ޒަޖިލްޓްޒީ: .5

)ގިޒީލް( ޔުވަހުސެ  30ސެ ްޑުމުމިއިދްގިޚާބްސެ ވޯޓްދެސުމަފްޓަކައި ވޯޓްޔިދުމުސެ ހައްސުޑިބިސެދްވާ މެމްބަޒުދްސެ ޒަޖިލްޓްޒީއެއް ލެކްޒެޓޭޒިއޭޓުދް ގައްޔާޒުކޮފް ވޯޓ .5.1

)އެކެއް( ޔުވަލް ކުޒިދް ކޮދްމެ ޔާއިޒާ އަކަފް ދިލްބަގްވާ މީހުދްސެ  1ކުޒިދްޕާޓީސެ ވެބްލައިޓުދް ޓެދްދަސޮގަފް ބަހައްޓަދްވާދެއެވެ. އަޔި ވޯޓްޑުމުސެ 

ދްސެ ޒަޖިލްޓްޒީސައި ހިމެދިޓައިވާ ދުވަގަ ހިމެދިޓައިދުވާ ޒަޖިލްޓްޒީއެއް ވޯޓްޑާ މަޒުކަޒަފް  ޓޮދުވަދްވާދެއެވެ.ވޯޓްޔިދުމުސެ ހައްސު ޑިބިޓައިވާ މެމްބަޒު

ހުފަހަޅާދީ ވޯޓްޔިދުމުސެ މައުޑޫމާގަކާ ސުޅޭސޮގުދްކ ދުވަގަ އެޒަޖިލްޓްޒީ ލައްޙަ ކުޒުމައްޓަކާ ސެދްދަދްޖެހޭ ބަޔަޑަކާ ދުވަގަ އުދިއިގުޒަކާ ސުޅޭސޮގުދް ޝަކުވާ 

 )ހަގެއް( ޔުވަހުސެ ގެޒޭ ޑިޔުމުދް މައްލަޑަ ބަޑާކޮމެޓީއަފް އެޏްޒެލްކޮފް ލެކްޒެޓޭޒިއޭޓްއަފެވެ.  7ގާ ހައްސުޑިބިސެދްވާ މެމްބަޒުދްސެ ޒަޖިލްޓްޒީ އާއްމު ކުޒާ

މިޕާޓީސެ ކުޒިދް އިޑެކްޝަދް ކޮމިޝަދްސެ ޔަޓްގަޒުސައި  00ސަޏި  4ސެ އޭޕްޒިޑް  12ވޯޓްޔިދުމުސެ ހައްސު ޑިބިޓައިވާ މެމްބަޒުދްސެ ޒަޖިލްޓްޒީސައި ހިމަދާދީ  .5.2

 ހިމެދިޓައިވާ މެމްބަޒުދްދަފެވެ.ގުސައި މެދްބަޒުދްސެ ސޮ

 

 މަސާމުގަކަފް ކުޒިމަގިޑުދް: .6

ޓޯދް ދަމްބަޒކ  ޔިވެހިޒައްޔިގެއްކަދް އަދްސައިޔޭ ކާޏުސެ ކޮޕީއަކާ އެކުކ ކުޒިމަގިޑާދްބޭދުދްވާ ޔާއިޒާކ މަޤާމުކ ،މަސާމުގަކަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް ބޭދުދްވާ މެމްބަޒުދް .6.1

މަޤާމުކ ސޮއްޕެއްސައި ޒަޖިލްޓްޒީވެޓައިވާދަމަ އެސޮޓީސެ ދަދް އަޔި އެސޮޓީސެ މަސާމެއްޓުޒާދަމަ އެމަސާމް އެސޭސޮގަފް ޑިޔުމަކުދް ޕާޓީސެ މަސާމެއްސައި ވާދަމަ އެ 

 އެޔެދްވާދެއެވެ.

 އެއްވެލް މެމްބަޒަކަފް އެއްމަސާމަފްވުޒެދް ސިދަމަސާމަފް ކުޒިމަގި ދުޑެވޭދެއެވެ. .6.2

ޓަޒާގްގަކުދް އެޓަޒާގަކުދް ކުޒިމަގި ޑާ މަޤާމަފް އެޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑުމަފް ގާއީޔުކުޒާ ގިޒީސައިބަޔާދް ކުޒާ އަޔަޔަފް މަސާމުގަކަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް އެޔޭ  .6.3

 މެމްބަޒުދްސެ ގާއީޔު ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.  އެޔާއިޒާއެއްސެ
  ްމެދްބަޒުދް 300ޒިޔާލީ ކެދްޏިޏޭޓް އަޔި ޗެއަޒޕާލަދް ސެ މަޤާމަފ 
 ީމެދްބަޒުދް  50އެމަޤާމަފް ވޯޓްޑެވޭ ޔާއިޒާ ގަކުސެ މަޤާމްގަކަފް ( އަޔި ޗެއަޒޕާލަދް ދާއިބު )އިޔާޒ 

 ހޮވުމަފް ހަމަޖެހިޓައިވާ މަސާމުގަކާއި އެމަސާމުގަކަފް ވޯޓް ޑެވޭދޭ ސޮގް: .6.4

 ިދެވިހަރްއިޔތްުނގެ ިޑޮމކްެރޓިކް ޕާީޓ 
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--- 

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ ސެކްރެޓޭރިައޓް |  ގެ ޤަވާއިދ2012ުއެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 
 

 

 ވޯޓްޑެވޭދީ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެމްބަޒުދްދަފް.ކ ޒިޔާލީ ކެދްޏިޏޭޓް އަޔި ޗެއަޒޕާލަދްް .6.4.1
 ވަދަ ކޮދްސްޒެލްސައި ބައިވެޒިވި މެމްބަޒުދްދަފް އެކަދި. 2ދީ ޗެއަޒޕާލަދްސެ ދާއިބް)އިޔާޒީ(ކ ވޯޓްޑެވޭ .6.4.2
ީޓގެ ، ޔާއިޒާގަކުސެ މަޤާމްގައް .6.4.3  ހުޒިހާ މެމްބަޒުދްދަފް. އެޔާއިޒާއެއްސެ ވްޯޓެލވީޭނ ޕާ

 
 ބަޑައިސަގުދް: ޓޯމް .7

ސެ ކުޒިދް  :::3ޔުވަހުސެ  ބުޒާލްޓަގިވާ  2012އޭޕްޒިޑް  12 ގައް ހުފަހަޅަދްވާދީޓޯމްމިއިދްގިޚާބްސައި މަސާމަކަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް ބޭދުދްވެސެދް ހުފަހަޅާ  .7.1

 ުދްދެވެ.އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ އަފް އެޏްޒެލް ކުޒައްވާ ލެކްޒެޓޭޒިއޭޓަފެވެ. ލިޓީ ބަޑައިސަގްކަމަފް ވާދީ ލިޓީބަޑައިސެދްޓައިޔޭ ޒަލީޔު ޑިބުމ

ޓޮދުވާ ލިޓީގައް ޑިބުދުގޯކަފަވަޒު ކުޒާދީ އެލިޓީ ޓޮދުވި ޓަޒާގުދްދެވެ. އަޔި  (elections@mdp.org.mv) ދުވަގަ އީމެއިޑުދް (6536 330)ޓެކްލްއިދް  .7.2

 އެޑިޔުދް ޑިބުދުކަމުސެ ޒަލީޔު ހޯޔުމަކީވެލް އެޓަޒާގުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގެކެވެ.

 

 ޝަޒުގުގައް: .8
  ހިމެދިޓައިވާދެއެވެ.ސެ ހުދްދަދްވީ ޝަޒުގުގައް މިޤަވާއިޔުސެ ޖަޔުވަޑުސައި މި އިދްގިޚާބަފްކުޒިމަގިޑާކެދްޏިޏޭޓުދް

 

 މުއްޔަގު އިގުޒުކުޒުދް: .9
ްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއަފް މި އިދްގިޙާބަފް ކުޒިމަގިޑުމުސެ ޓުޒުލަގު ހަމަވާއިޒު ކުޒިމަގިދުޑާ ހުޒި ހުލްމަސާމްގަކަފް އިގުޒު ޓުޒުލަގު ޔިދުމުސެ އިޚްގިޔާޒު އިދ .9.1

 ޑިބިސެދްވެއެވެ.

 

 ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ ދަދް އިއުޑާދްކުޒުދް: .10
)ގިދެއް( ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ  3ބަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް ހުޅުވާޑެވިޓައިވާ އެދްމެ ޓަހުސެ މުއްޔަގު ހަމަވާ ގާޒީޚުދްޓެފިސެދް ސިދަވެސެދް މި އިދްގިޚާ .10.1

 ދަމާއިކ ލިޓީޑާގަޒުގީބުދް ޑިބޭ ކެދްޏިޏޭޓް ދަމްބަޒާ އެކީ ޕާޓީ ވެބްލައިޓްސައި ހާމަކުޒަދްވާދެއެވެ.
 

 ކެމްޕޭދް ކުޒުދް: .11
ޓުޑުމަފް މެދުވީ ވޯޓް ޓޮފީ ކެމްޕޭދްސެ އެއްވެލް ޙަޒަކާގެއް ވޯޓުޑާ ވަސުގުކ ޕޯޑިދްސް ލްޓޭޝަދް ލަޒަޙައްޔުސައި ކޮފްސެދް ދުވާދެއެވެ. އަޔި ކެދްޏިޏޭޓުދް ވެލް ވޯ 12.1

 ލަޒަޙައްޔުސައި މަޏުކޮފްސެދް ދުވާދެއެވެ. 
 

 ވޯޓްޑާސޮގް: .12
 ހަސަ ޖަހައިސެދްދެވެ.މި އިދްގިޚާބުސައި ވޯޓްޑާދީ ވޯޓު ކަޒުޔާހުސައި ޓާ .12.1
 ބަޒަކު ހަމަޖައްލަދްވާދެއެވެ.މި އިދްގިޚާބުސައި ވޯޓު ޑުމަފް ދުކުޅެޔިސެދްވާ ޓަޒާގްގަކަފް އެހީގެޒިވުމަފް  އެމީހަކަފް އިގުބާޒުކުޒެވޭ ޕާޓީސެ މެމްބަޒެއް އެ މެމް .12.2
 ދް ބަޑަހައްޓަދްވާދެއެވެ. އެހީގެޒިވުމަފް ޔާމީހުދްސެ ދަމާއިކ ލޮއި ހިމެދިޓައިވާ ޒަޖިލްޓްޒީއެއް ވޯޓްޑާމަޒުކަޒު .12.3

 
 ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ އޮބްޒަޒވަޒުދް: .13

 )އެކެއް( އޮބްޒަޒވަޒު ކަދޏައެޅުމުސެ ޓުޒުލަގު އޮދްދާދެއެވެ.  1މިއިދްގިޚާބުސައި ވާޔަކުޒާ ކޮދްމެ ކެދްޏިޏޭޓަކަފްވެލް ވޯޓްޑުދް އޮދްދަޔުވަހު  .13.1
 ސައި އުޅުމަފް އިދްގިޚާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީދް ހަމަޖައްލާޓައި ހުޒި މީހެއްކަމުސައި ވެސެދް ދުވާދެއެވެ.އޮބްޒާވަޒަކަފް ހަމަޖައްލާ ޓަޒާގަކީ އެޔުވަހު ވޯޓްޑުމުސެ ހަޒަކާގު .13.2
ް ބޯޑަބައި ޢަމަޑް ވޯޓްޑުމުސެ ހަޒަކާގުސައި އުޅުމަފް އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީދް ހަމަޖައްލާޓައި ގިއްބަވާ އޮޓިޝަޑުދް އަދްސާ އެދްސުދްގަކަފް އޮބްޒާވަޒުދ .13.3

 ކުޒަދްވާދެއެވެ.

 

 ޖާ:ދަގީ .14
 ަސާމް ކާމިޔާބްކުޒިޓަޒާގްކަމަފެވެ.މި އިދްގިޚާބްސައި ކޮދްމެ މަސާމަކަފްވެލް ވާޔަކުޒާމެމްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެދްމެސިދަ ވޯޓް ޑިބޭޓަޒާގެއް ބެޑެވޭދީ އިދްގިޚާބުސެ އެ މ .14.1
ބެޑެވޭދީ މަޔުވެސެދް އެމަސާމަކަފް ވޯޓުޑުމުސެ  ހައްސު ޑިބިސެދްވާ އެއްވެލް މަސާމަކަފް އެއްކެދޏިޏޭޓަކު ކުޒިމަގިޑައިޓައިވާދަމަ އިދްގިޚާބް ކާމިޔާބު ކުޒިކަމަފް  .14.2

 ވޯޓް ޑިބިސެދްދެވެ. 10ޖުމްޑަ މެދްބަޒުދްސެ %
ވޯޓުޑައި ދިމުމުދްކއޮބްޒާވަޒުދް ގިބިދަމަ އެމީހުދްސެ ޙާޟިޒުސައި ވޯޓު ސުދުމަފް ޓަހު ، މި އިދްގިޚާބުސައި ވޯޓްޑުމަފް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ވަސުގު ހަމަވުމަފްޓަހު .14.3

 ޔުވަލް ގެޒޭސައި ޔާއިމީ ދަގީޖާ އިއުޑާދްކުޒަދްވާދެއެވެ. 3ގަދެއްސައި ވަސުގީ ދަގީޖާ އިޢްޑާދް ކުޒަދްވާދެއެވެ. އަޔި އެ
 

 އެހެދިހެދް .15

ބަޔެއްކަމުސައި ޔުސެ މި ޤަވަޢިޔުސައި ވަކި ސޮގަކަފް ކަދޏަ އެޅިޓައި ދުވާ ކަދްކަމުސައި އިދްގިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ އިދް ދިދްމާ ދިދްމުދް ގަކަކީ މި ޤަވާޢި .15.1

 ބެޑެވޭދެއެވެ.
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 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ ސެކްރެޓޭރިައޓް |  ގެ ޤަވާއިދ2012ުއެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 
 

 

 ޝަޒުގުގައް – 1ޖަޔުވަޑް 

 

  (50)ގާއީޔު ބޭދުދްވާ އަަޔަޔު  ކުޒިމަގިޑުމުސެ ޝަޒުގުގައް އިޒާގަކުސެ މަޤާމްގަކަފްޔާ ޔިއަ (ޒީޔާއި) ބުއިދަ ސެޗެއަޒޕާލަދް
 

 ޕާޓީސެ މެމްބަޒެއް ކަމުސައި ވުދް.)ހ( 
 ޕާޓީސެ ލެކްޒެޓޭޒިއޭޓްސައި މަސާމެއް އަޔާދުކުޒާ ޕާޓީސެ މެމްބަޒެއްކަމުސައި ވުދް.)ފ( 
 އަޔާކުޒަދްޖެހޭ ލާބިގު ޔަޒަދްތެއްއޮގް މީހަކުދަމަކ ޙުކުމާ އެއްސޮގަފް އެ ޔަޒަދި އަޔާކުޒަމުދްޔާ މީހަކު ކަމުސައިވުދް.)ދ( 
މުސެ ދުވަގަ ިޔަޓާޒިކުޒުއިލްޑާމްޔީދުސައި ހައްޔެއް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ކުފެއް ދުވަގަ ޚިޔާދާގުސެ ކުފެއްކ ދުވަގަ ޒިޝްވަގުސެ ކުފެއް ދުވަގަ މަލްގުވާގަކެގީސެ ވ)ޒ( 

 މަލްގުވާގަކެގި ބޭދުދްކުޒުމުސެ ކުފެއް ކުޒިކަދް ޝަޒީޢަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހަކު ކަމުސައި ދުވުދް.
 .ަކު ކަމުސައި ދުވުދްކުޏަކުއްޖަކާމެޔު ބަޔުއަޚްޑާޤީ އަމަޑެއް ހިދްސިކަދް ދުވަގަ މީހެއްސެ ޢިއްޓަގްގެޒިކަދް ޓޭޒިސަގްކަދް ޝަޒީއަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހ)ބ( 
 އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި މަލްގުވާގަކެގީސެ ވިޔަޓާޒި ކުޒުމުސެ މައްލަޑައެއް ޝަޒީޢަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހަކު ކަމުސައި ދުވުދް.  5ވޭގުވެޔިޔަ )ޅ( 
 . އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި ވައްކަމާއި ކޮޒަޕްޝަދްސެ މައްލަޑައެއް ޝަޒީޢަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހަކު ކަމުސައި ދުވުދް 5ވޭގުވެޔިޔަ )ކ( 
 

  ވަދަ މާއްޔާސައި ބަޔާދްކުޒާ ޝަޒުގުގައް 96ޗެއަޒޕާލަދްސެ މަޤާމަފް ކުޒިމަގިޑާ މީހުދްސެ ހުދްދަދްވާދެކަމަފް އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ 

 (300)ގާއީޔު ބޭދުދްވާ އަަޔަޔު 

 

 )ހ( ޕާޓީސެ މެދްބަޒެއް ކަމުސައިވުދް.

 ސައި ދުވުދް. )ފ( އިލްޑާމްޔީދުސައި ހައްޔެއް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ކުފެއްކުޒިކަމަފް ވޭގުވެޔިޔަ ޓަލްއަހަޒުގެޒޭ ޝަޒީއަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހެއްކަމު

 އަހަޒު ޓުޒިޓައިވާ މީހެއް ކަމުސައިވުދް. )ދ( އުމުޒުދް 

 ވާ މީހެއްކަމުސައިވުދް.)ޒ( ޔަފްވަސެދް މެޔުމަޔްޒަލީ ޓެދްވަޒަފް ގަޢުޑީމް ހާލިޑްކޮފްޓައި

 )ބ( އިދްލާދީ ޙައްޤަކަފް އަޒައިސެދްޓައިވާކަމަފް ޝަޒީޢަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހެއް ކަމުސައިދުވުދް. 

 )ޅ( ކުޏަކުއްޖަކާއި އެކު ބަޔުއަޚުޑާޤީ ޢަމަޑެއް ހިދްސިކަމަފް ޝަޒީއަގަފް ލާބިގުވެޓައިދުވުދް.

 

 (300)ގާއީޔު ބޭދުދްވާ އަަޔަޔު   އި އަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގައް ހުދްދަދްވާދެއެވެ.ކުޒިމަގިޑާކެދްޏިޏޭޓުދްސަޒިޔާލީ ޕްޒައިމަޒީއަފް 

   
 ޕާޓީސެ މެމްބަޒެއް ކަމުސައި ވުދް.)ހ( 

 ވެހި މަދްމައަކާއި ޔިވެހި ބައްޕައަކަފް އުޓަދް ޔިވެހި ޒައްޔިގަކު ކަމުސައިވުދް އަޔި ބޭޒުޤައުމެއްސެ ޒައްޔިގަކު ކަމުސައި ދުވުދް)ފ( ޔި
 މުލްޑިމަކު ކަމުސައިވުމާއިކ ލުދްދަގް ޖަމާޢަގުސެ މީހަކު ކަމުސައިވުދް)ދ( 
 އަހަޒު ޓުޒިޓައިވާ މީހެއް ކަމުސައިވުދް ގިޒީލްޓަލްއުމުޒުދް )ޒ( 
 ބުއްޔި ހަމައަފްހުޒި މީހަކު ކަމުސައިވުދް)ބ( 
 . ހަކު ކަމުސައި ދުވުދްއަޔާކުޒަދްޖެހޭ ލާބިގު ޔަޒަދްތެއް އޮގް މީހަކުދަމަކ އެޔަޒަދި ޚަޑާލްދުކޮފް ހުޒި މީ)ޅ( 
ފް ދިމުދުގާ ދުވަގަ އެހުކުމުދް ޖިދާއީ ކުފެއް ކުޒިކަދް ލާބިގުވެސެދް ބާޒަމަލްޔުވަހަފްވުޒެ ޔިސުމުއްޔަގެއްސެ ހުކުމެއް ކުޒެވިޓައިވާ މީހަކުދަމަކ އެކުމް ގަދްޓީޛްކޮ)ކ( 

 .ކަދޏައެޅުދު އަޔަބު މަޢާޓްކުޒެވުދުގާ ގިދްއަހަޒު ވެޓައިވާ މީހަކު ކަމުސައިވުދް
ޚިޔާދާގްކ (ސައި އެހެދް އޮގްކަމުސައިވީ ދަމަވެލް އެމީހަކީ އިލްޑާމްޔީދުސައި ހައްޔު ކަދޏައެޅިޓައިވާ ކުފެއް ދުވަގަ މަކަޒާއި ހީޑަގްކ ޓެކުދްކ ކސެ )ޝަޒުގުގަކުމި)އ( 

  ކަމުސައި ދުވުދްކުޏަކުއްޖަކާއެކު ބަޔުއަޚްޑާޤީ އަމަޑެއް ހިދްސުމުސެ ކުފެއް ކުޒިކަދް ޝަޒީއަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހެއް
 

 

 


