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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާއުސޫލުަތއް  ގަާވއިދުަތކާއިްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު އަން   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2018 ޖޫން 14 -  1439ރަމަޟާން  30ތާރީޚު 98އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 :  ) އަށް 2013(ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  R-40/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު

  މުގެ ގަވާއިދުލާޙު ގެނައުޞްއި ވަނަ  3
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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

  ) އަށް 2013(ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  R-40/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

  މުގެ ގަވާއިދުލާޙު ގެނައުޞްއި ވަނަ  3

  
 :   .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް) 2013ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގަވާއިދު ( R-40/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު

 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ބގެ (ވަނަ މާއްދާ 3 ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ  .1

  
އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ 

  ކޮމިޓީ 
ނޑައަޅާ އުއިލެކްޝަންސް   (ބ) .3 ނޑުތަކަށް، ސޫކޮމިޝަނުން ކަ ލުތަކާއި މިންގަ

 .   އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީން ތަބާވާން ވާނެއެވެ
 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގެ (ޅ)ވަނަ މާއްދާ 4 ގަވައިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 
އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް 
  ޕޮއިންޓުންނާއި ކޮމިޓީތައް

އްޔަންކުރެވޭ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން މަސައްކަތާ ޢަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ޅ) .4
ނޑައަޅާ އި އިލެކްޝަންސް ހަވާލުވާއިރު   ރާރުގައި ޤުކޮމިޝަނުން ކަ

  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
 
  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 13 ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ  .3

 
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 

ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ގޮތުން 
  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

) ގެ  (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .13 ދާގައި ވަނަ މާއް 10ޤާނޫނު
ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 
ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ހިމެނިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ އެ ރަޖިސްޓަރީ 
ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކާ ނުވަތަ އުނިއިތުރަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޝަކުވާ 

ޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތަކަށް ނުވަތަ އިލެކްޝަންްސ ހުށަހަ
. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
. މި ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ރަށްރަށުގެ  ނޑައަޅާ ފޯމުންނެވެ ކަ

ޓުންނާއި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ފޯކަލް ޕޮއިން
  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

  
 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެ                                                            98 އަދަދު:       47 ލިއުމް: ވޮ
 

4 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ނގެ (ވަނަ މާއްދާ 17ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4
  

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން 
އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ 

ތަނެއްގައި ވޯޓު 
ކައި ދިނުމަށްޓަ

  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

މީހުން ވޯޓު  އުޅޭ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި   )ނ( .17
ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންނަމަ، އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް 

ނުވަތަ  ލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ޢުގޮތެއްގެ މަތިން އެ މީހެއްގެ މައަންގާ ގެން ލާނުކޮށްޢުއި
ނޑައަޅާ ތަނަކަށް، އި ނޑައަޅާލެކްޝަންސް ކޮމިކޮމިޝަނުން ކަ ފޯމުން  ޝަނުން ކަ

. ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ، ހަހުށަ ޅަން ވާނެއެވެ
ކާކުކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއްވްެސ 

ވެ. އަދި ފޯމު ިހފައިގެން އަންނަ މީހާ، އެމީހާއަކީ ޅަންވާނެއެހަމި ފޯމާއެކު ހުށަ
ކާކުކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަްސުލ 

. ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާ އެ ފޯމަށް ހަހުށަ ޅަންވާނެއެވެ
. އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިނުކޮށް އީމެއިލުން  ނުވަތަ ފެކުހުްނ ޒިންމާވާ ގޮތަށެވެ

  ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
  

 .އިޞްލާޙުކުރުން  ގޮތަށް  އަންނަނިވި ) ހމާއްދާގެ ( ވަނަ 20 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .5
  

  ރިޔާސީ
  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން 

ްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު 19މި ގަވާއިދުގެ   )ހ( .20
ލާނުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުން އެކަމަށް އެދި ޢުކުރާ އި

) ދުވަހުގެ  10ޅުމަށް މަދުވެގެން ހެހުށަފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  (ދިހައެއް
   މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 
  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. (ރ) އާއި ގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާ 29 ގެއިދުވާގަބުނެވިދިޔަ  .6

  
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

އްޔަންކުރާ ޢަކެންޑިޑޭޓުން 
  މަންދޫބުން 

ުތ ޞަކުރުމުގެ ފުރު އްޔަނު ޢަމި މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަންދޫބު   )ށ(  .29
ލާނުކުރުމުން ދެވޭ ޢުލިބޭނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށްޓަކައި އި

. މިކަމަށް އެދި ހުށަ މުއްދަތުގައި ޅާނީ ހައެކަމަށް އެދޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ
ނޑައަޅާ ފޯމުންނެވެ.   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

  
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އިލެކްޝަންްސ   (ރ)    

ނޑައަޅާ އި . އަދި ކެންޤުކޮމިޝަނުން ކަ ންގެ ޑިޑޭޓު ރާރުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ
  މަލުތައް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.ޢަމަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް 

 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.(ނ)  އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 30އިދު ގަވާބުނެވިދިޔަ  .7

 
ހުއްަދ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ   )ހ( .30  

ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު ( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދޫކުރެވޭނީ،
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  40

ލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢު ޅުމަށް އިހެއެކަމަށް އެދި ހުށަ
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. މިކަމަށް އެދި ހުށަ ޠުޝަރު ާޅނީ އިލެކްޝަންސް ހަފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
ނޑައަޅާ ފޯމުންނެވެ.   ކޮމިޝަނުން ކަ

  
އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން   (ނ)    

ނޑައަޅާ އި  ރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ ޤުކަ
ނޑާ އެއްގޮތަށް    .މަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެޢަމިންގަ

 
 ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  31 އިދުގެގަވާބުނެވިދިޔަ  .8

 
ވާމީ ޤުބައިނަލްއަ

ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ 
  އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުން

ވާމީ ފަރާތްތަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރެވޭނީ، އިލެކްޝަންސް ބައިނަލްއަޤު  )ހ( .31
ލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢުދޭ ދައުވަތަކަށް ނުވަތަ، އިކޮމިޝަނުން 

. އަދި މިޠުތެރެއިން ތިރީގައިވާ ޝަރު ކަމަށް އެދި ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
ނޑައަޅާ ފޯމުންނެވެ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަ   .ޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

  
 .މީހެއް ކަމުގައިވުން (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ  18އުމުރުން  .1

  
ވާމީ ފަރާތުން އެކްރިޑެޓް ޤުއެ މީހަކު ތަމްސީލުކުާރ ބައިނަލްއަ .2

 .ކޮށްފައިވާ މަންދޫބަކަށްވުން 
 

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް  .3
 މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ނުވުން.

  
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ނ) ( އި އާ  ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 32 ގަވާއިދުބުނެވިދިޔަ  .9

  
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރުކުރުމަށް   (ހ) .32  މޮނިޓަރުކުރުން 

ލާނުކުރުމުން، އެކަމަށް ދެވޭ ޢުހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އި
ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުއްދަތުގައި މޮނިޓަރުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ. މިކަމަށް އެދި ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުންނާއި ޠުޝަރު
ނޑައަޅާ ހުށަހަވާމީ ފަރާތްތަކުން ޤުބައިނަލްއަ ޅާނީ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
   .ފޯމުންނެވެ

  
 .ން (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވު 18އުމުރުން  .1

  
 .ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .2

 
(ހ) މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި  .3

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް މީހެއްކަން އިލެކްޝަން
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 ،ކަމުގައިވުން
  

  ނުވަތަ 
  

) ގެ  78/47ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ) (ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
މަޖައްލާއެއްގައި  ،ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް

މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ 
  ،މީހެއް ކަމުގައިވުން

  
  ނުވަތަ      

  
ތްކުރާ މީހެއްކަން ވާމީ މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަ) ބައިނަލްއަޤު(ނ     

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން 
  
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް  .4

  ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
  

ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އިލެ  )ނ(    
ނޑައަޅާ . އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ ޤު އި ކަ ރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ

ނޑާ އެއްގޮތަށް    މަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.ޢަމިންގަ
  

   އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 33 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .10
  

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
 ،މަންދޫބުންނާއި
 ،އޮބްޒާވަރުންނާއި

މަލުކުރަންވީ ޢަމޮނިޓަރުން 
  ގޮތް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ   (ހ)  .33
ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިލެކްޝަންްސ 

ނޑަށް  ނޑައަޅާ މިންގަ   ންވާނެއެވެ.މަލު ކުރަޢަކޮމިޝަނުން ކަ

  
 

 ކުރުން.އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު (ށ)ގެ ވަނަ މާއްދާ 38ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .11
 

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ 
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 
  މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ   (ށ)  .38
ނޑައަޅާ އިހަ ރާރުގަިއ ޤުވާލުވުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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 .ކުރުން އިޞްލާޙު ގޮތަށް  އަންނަނިވި  (ރ)މާއްދާގެ  ވަނަ 55 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .12
 

ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އާއި، ޤާނޫނު (އިންތިޚާބުތަކާ 2008/11ންބަރު ޤާނޫނު ނަ  (ރ)  .55  
) އާއި މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  2008/12ނަންބަރު  (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

މަެލއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ޢަހެދިފައިވާ ގަވާިއދުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް 
އެ ޝަކުވާއެއްެގ ، ޅާނަމަހައެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ

(ފަހެއް)  5ބު ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން އެކު، އިންތިޚާޔާރީނާޤަ އިކާއްތަފްސީލު، ހެ
. ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، އަތޮޅު/ސިޓީ ހުށަހަދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ޅަންވާނެއެވެ

ޅޭ ހެކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި، ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަ
ގެ ޅާ ޝަކުވާހަމައްސަލަތައް ވެސް ބެލެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ

. ޝަކުވާ ހުށަ ޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ހަޅާއިރު، ހުށަހަ ގޮތުގައެވެ
. ޝަކުާވ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާޅާނީ އިހަހުށަ ފޯމުންނެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން  ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
ޅާނަމަ، ހަސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށަނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ މުއައް

ނޑާއި މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ސޮއި ޝަކުވާ ހުށަ ޅާ ފޯމުަގއި ހައެފަރާތެއްގެ ތައްގަ
  އޮންނަންވާނެއެވެ.
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  މާއްދާއެވެ.  62ގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ  މި  .62  މާއްދާތަކުގެ އަދަދު 

  
ސުލޫކީ ، ލުތަކާއިސޫބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތައް ގަވާއިދުން އުނިކުރުމާއެކު، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ތަބާވާންޖެހޭ އު .14

ނޑުތަކާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް ، އްސޮއިކުރަން ޖެހޭ އިޤުރާރުތަ، ކާއިހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުތަ ،މިންގަ
 ތަށް ހަމަޖެއްސުން.އިޢުލާންކުރާ ގޮ

 
  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. .15

  


