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ވގުތު ާ
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ބ ޯ
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ޑޑޭ ު
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ކގައި ވާދަ ު
އިންތިޚާބުތަ ު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336102, 3336211 :
ފެކްސް3310274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

•

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

އަދަދު15 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުސޫލު

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތު

.2

ގ
ގ  30ވަނަ މާއްދާ ެ
ޢންމު ޤާނޫނު( ެ
ކބެހޭ ާ
ނންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަ ާ
)ހ( މިއީ ،ޤާނޫނު ަ
ގތުން ޕްރޮގްރާމާއި އިސްތިހާރު
ދަށުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ޮ
ފޮނުވުމަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ހަމަތަކާ
ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ
ޝަކުވާތައް ބަލައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލުވެ.
)ށ( މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު
ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.
ށ ޓަކައި މެސެޖާއި ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓު
ކށް ތާއީދު ހޯދުމަ ް
)ހ( އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަ ަ
ލ ކަނޑައެޅި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ
ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އެއަރޓައިމްގެ ތެރެއިން ދުރާ ާ
ވަގުތެއް ޚާއްޞަކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު15 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޚާއްޞަކުރެވޭ ވަގުތަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަސްމީކޮށް
ބގެ ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހުގެ
ނތިޚާ ު
ނކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އި ް
ލ ު
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢު ާ
ހަވީރު  6:00ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރުޞަތު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް
) 30ތިރީސް( ސިކުންތުގެ ވަގުތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
)ރ( މިގޮތުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތަށް ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އަގެއް ނެގިދާނެއެވެ.
އަދި އެއްވެސް އަގެއް ނަގާނަމަ ،ނަގާ އަގު ދުރާލައި ކަނޑައެޅި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ށ
ނށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ޓަކައި ހިލޭ ދޫކުރުމަ ް
)ބ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކެންޑިޑޭޓުން ަ
ނުވަތަ ވިއްކުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުތަކާއި ،އެ ވަގުތުތައް ވިއްކާނަމަ ވިއްކާކަމާއި
ވިއްކާނެ އަގުތައް ،އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ނ ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ގ ް
އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތުން ފެށި ެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރު އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ( އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު ،އެއީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްކަން އަންގައިދޭ
މެސެޖެއް ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.
ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން

 .3މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވާ އަދި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ކޮންޓެންޓެއް
ތތަކުގެ
އފިނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ އިޖުރާއަ ް
ފނުވަ ި
ދ އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ޮ
ގެނެސްދީގެން ނުވާނެއެވެ .އަ ި
ތެރެއިން އެކަން ބަލައި ،އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި އުސޫލުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުން

.4

ނޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި
)ހ( އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު ،ކެ ް
ބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(
އންތިޚާބުތަކާ ެ
އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ި ) 11/2008
އާއި މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
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އަދަދު15 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ހުށަހަޅާނީ ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު
ދިނުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.
ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ،އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް " "info@broadcom.org.mvއަށް
ށހެޅިދާނެއެވެ.
ފޮނުވައިގެން ވެސް ޝަކުވާ ހު ަ
ކބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި މި އުސޫލުގައި
ނބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަ ާ
)ށ( ޤާނޫނު ނަ ް
ށ އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަގުތު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަ ް
ނނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.
ދޭކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ އަ ް
) (1އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓަށް
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަށް.
) (2އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް.
މައްސަލަ ބެލުން

.5

)ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ
ޅ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ އިޖުރާއަތު" ގެ ދަށުންނެވެ.
"އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެ ޭ
)ށ( މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލަ ރައްދުވާ
ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު
ދވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ފަރާތުން
ދ ފުރުޞަތުގައި މައްސަލަ ރައް ު
މށް ޭ
ދޭންވާނެއެވެ .ޖަވާބުދާރީވު ަ
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.
އ
ށހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ބަލަ ި
)ނ( މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ގން
ނމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު އާންމުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެ ެ
ނިންމުމަށްފަހު ،މައްސަލަ ނި ް
) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

5

ވޮލި ުއމް49 :
ފިޔަވަޅު އެޅުން

އަދަދު15 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނކުރާ
 .6މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޢަމަލުކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާ ް
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެއެވެ.
އ
ގތެއްގެ މަތިން ކުށުގެ އިޞްލާޙެ ް
އ ކޮމިޝަނުން އަންގާ ޮ
)ހ( ކޮމިޝަނުން އަންގާ ވަގުތެއްގަ ި
ށ
އވާ ކަމެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބަޔާނެއް އާންމުކުރުމަ ް
އާންމުކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮށްފަ ި
ގ
ފރުޞަތު ކޮމިޝަނުން އަން ާ
ބންޖެހޭ ު
ވތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލި ެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެންގުން ނު ަ
ގން.
ގޮތެއްގެ މަތިން ދިނުމަށް އެން ު
)ށ( ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު މި އުސޫލާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވަމުންދާނަމަ ،މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،
އެ

ޕްރޮގްރާމް

ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ

ޝެޑިއުލް

ނުވަތަ

ޕްރޮގްރާމް

ޝެޑިއުލުން

ބައެއް،

ވަކި މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުމަށް އެންގުން.
އ ވިއްކާ އަގުތައް އެނގޭނެހެން،
ށ ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތާ ި
)ހ( ބްރޯޑްކާސްޓަރު ،ކެންޑިޑޭޓުންނަ ް

ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

.7

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ފސްކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ށނީ ،ކޮމިޝަނުން މި އުސޫލު ާ
ފ ާ
 .8މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ

ނސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކުރާ
އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަ ް
ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
)ށ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކި ގޮތުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ފުރިހަމަ
ރިޕޯޓެއް ،މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ،ގިނަވެގެން
ހޅަންވާނެއެވެ.
) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ަ

ވ.
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެ ެ
އުވައިލެވޭ އުސޫލުތައް

ތޚާބީ
ށމުން 13 ،އޮގަސްޓު  2018ގައި ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ،އިން ި
 .9މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ޔވަޅު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްސަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި އިދާރީ ފި ަ
އެޅުމާބެހޭ އުސޫލާއި 25 ،ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް
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ވޮލި ުއމް49 :

އަދަދު15 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް
ބަޔާންކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު އުވުނީއެވެ.
މާނަކުރުން

ތކުގެ
ޢބާރާތްތަކާއި ލަފުޒު ަ
ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ި
ށ ަ
 .10މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
މާނަ ކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.
)ހ( "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.
)ށ( "ކެންޑިޑޭޓުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ކެންޑިޑަސީ
ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ނ( "ކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު
އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ.
)ރ( "ބްރޯޑްކާސްޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ،ޚަބަރާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި ހިނގާ
ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ޕްރޮގްރާމު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ބ( "ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008
)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާންކުރާ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓަކަށެވެ.
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އަދަދު15 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޖަދުވަލު 1

ގޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމާ ު
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި
ރސް:
އޑް ެ
އޅޭ ެ
މިހާރު ު
ބރު )ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ(
އދޭ ކާޑުގެ ނަން ަ
ގ ި
އން ަ
ތއްކަން ަ
ދިވެހި ރައްޔި ެ
ނބަރު )ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނަމަ(
ޖސްޓަރީ ނަ ް
ރަ ި

ސބަތް:
އމީ ނި ް
ޤަ ު

ބރު:
ބއިލް ފޯނު ނަން ަ
މޮ ަ

ރސް:
އޑް ެ
އީ މެއިލް ެ

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނގެ ނަން:
ކސްޓިންގ ސްޓޭޝަ ު
ބްރޯޑް ާ

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު
ބވަތް:
އގެ ާ
އސަލަ ި
މަ ް
ގޅޭ:
އސަލައާ ު
މަ ް

) ޮގޅީ ަގއި

ހގަލާން(
ފާ ަ

ނދިނުން
ރޞަތު ު
މހަމަ ފު ު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަ ަ

މގެ ނަން:
ގރާ ު
ޕްރޮ ް
ގޑި:
ފޮނުވި ަ

ރޚު:
ފޮނުވި ތާ ީ

ފސީލު:
ލއިގެ ތަ ު
މއްސަ ަ
އވާ ަ
ޅއިފަ ި
ހުށަހަ ަ

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ވމެވެ.
ރ ަ
ޤރާ ު
އ ު
ޅގަނޑު ި
އ ު
ފއިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ަ
ގއި ދީ ަ
މި ފޯމު ަ

ކުންފުނީގެ ސިއްކަ

ސޮއި:
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ވޮލި ުއމް49 :
ނަން:

އަދަދު15 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ތާރީޚު:

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ތގެ ނަން:
ނއި ފަރާ ު
ފޯމު ގެ ަ

ބރު:
އދޭ ކާޑުގެ ނަން ަ
ގ ި
އން ަ
ތއްކަން ަ
ދިވެހި ރައްޔި ެ

ތގެ ނަން:
އގަތް ފަރާ ު
ފޯމު ބަލަ ި

ސޮއި:

ބރު:
ތބު ނަން ަ
އގެ ތަރު ީ
އސަލަ ި
މަ ް

ރޚު:
އގަތް ތާ ީ
ފޯމު ބަލަ ި

ވތަ ކެންޑިޑޭޓުން
ނނަށް ނު ަ
ނވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އޭޖެންޓު ް
ޅނީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ު
ކވާ ހުށަހެ ެ
ގޅޭ ޝަ ު
ދނުމާ ު
ވގުތު ި
ރޑްކާސްޓަރަކު ަ
ބ ޯ
ނނަށް ް
ޚބީ ކެންޑިޑޭޓު ް
ނޯޓު :އިންތި ާ
ޔސީ ޕާޓީތަކަށެވެ.
ތވާ ސި ާ
ނިސްބަ ް

__________________________________________________________________

9

