
 
 

 

ނީ 

ގ 

ހާ 

 އި

ނ 

ދީ 

ނ 

 ،

ވާ 

 .

ދަ 

ދ 

ށ 

 ،

އ 

ވާ 

ށ 

2  

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ

ީހުގެތުންގެ މަޖްލ

ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ

ނާ ކުރުމަށްޓަކައި

ަންސައްކަތް ކުރ

 މިކަމަކީ ފަރުދީ

ނޖެހޭތީ،  އެކަން

ތްއިރު، މިހެންއޮ

ވާ ކަމުގެ ޝަކު

.އެވެވަނީ ލިބިފަސ

މަށް ވާތީ އެފަދަ

ކާމެދުކުރާފަރާތްތަ

ިއ ޤަވާއިދުތަކަށް

ޝަނުން ދެކޭތީ،

ބުގެ ކަންތައްތައް

ގައި ވާދަކުރައްވާ

އް ބެހެއްޓެވުމަށް

/..2

ނތިޚާބަކީ ދިވެހިރާ

 ވާދަކުރާ ރައްޔިތު

އަދި ރާ. ށބޮޑެވެ

ކޮށް ހަރުދަނާހަމަ

ފރާތްތަކަކުން މަސ

ޤުކަމަށްވާއިރު،

ންތިޚާބަކަށް ވާން

މިކަން. ްނނެވެ

ފޯރުވަމުން ދާ

 މަޢުލޫމާތުވެސް

ފށް ކުރެވޭކަންކަމަ

ޢަމަލުތައް ކު ފު

  .ތިމާސްކުރަމެވެ

ތްތަކުން ޤާނޫނާއ

މުގައި މިކޮމިޝ

ގޮތަށް އިންތިޚާބު 

 މި އިންތިޚާބުގަ

 ގޮތަށް ޢަމަލްތައް

 މަޖިލީހުގެ އިން

ީސ ޕާރޓީތަކެއް

ޮ ްނމުކަން ވަރަށް

 ގޮތެއްގައި ފުރިހަ

ދމަށް ހުރިހާ ަފ

 ސިޔާސީ ހައްޤު

 ދައްކުވައިދޭ އިން

ރި އިންތިޚާބަކުނ

ސާގެ ނުފޫޒު ފޯ

އިވެރިކުރާކަމުގެބ

ކާ ވެސް ޚިލާފަށް

ު ދި ޤާނޫނާ ޚިލާ

ިމޝަނުން އިލްތި

ގައި އެކި ފަރާތް

ށީގެންވާކަމެއްކަމު

ބޭނުންކުރެވޭެނ

އަދި. ކުރަމެވެ

ނާންނާނެކަން 

  ޔން

ވ ރައްޔިތުންގެ

އވޭ ގިނަ ސިޔާސ

ށ ހެދުމުގެ މުހިނ

ހެއްޓެނިވި ދެމެ

ންތިޚާބަކަށް ހެުދ

 މުޙިއްމު އެއް

ގޮތްޔިތުން އެޭދ

ވން އިންސާފުވެ

 މަޤާމާއި ފައިސާ

އި ކުޑަކުދިން ަބ

 ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ

އަދި. ގޮވާލަމެވެ

ކޮމފަރާތްތަކަށް މި

އިންތިޚާބީ ފޯރީގަ

އެކަ  ފޯރުމަކީ

ޓލުމުގެ ހައްޤު ބޭ

ށ އިލްތިމާސް ކު

 ޙައްޤަށް އުނިކަ

 

  
ނޫސް ބަޔާ

ށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 އެއްގޮތަށް ބޭއް

ރި އިންތިޚާބަކަްށ

ގެ ބިންގާނިޒާމް

ިނމިގެންދާނޭ އިން

ިލބިދޭ އެންމެ

އިންތިޚާބަކީ ރައް

ނެތް މިނިވަފޒެއް

ދައްކައި ބިުރ

ބުގެ ކަންކަމުގައި

ންމު އިންތިޚާބާ

ޮ  މިކޮމިޝަނުން 

ނާއި ކަމާބެހޭ ފަ

ޕރޓީ ތަކެއްގެ އ

ވޭ އަސަރެއް

އޔިތުންނަށް ވޯޓު

ހައި ފަރާތްތަކަށް

ންގެ އިންތިޚާބީ

 ދުވަހު ބޭއްވުމަށް

ނޫނު އަސާސީއާ

ނ، އިންސާފުވެރި

ވ ދިމިޤްރާޠީ ނި

އްޙަ ގޮތުގައި ނ

ރައްޔިތުންނަށް ލ

މެ އިކޮން. މއެވެ

 ފަރާތެއްގެ ނުފޫ

 ރައްޔިތުންނަށް

އިންތިޚާބު ފދައިްނ

އާއި ޢާންއަސާސީ

ލިވުމަށް ދުރުހެ

ޝަަޝންސް ކޮމި

ދަވެރި ގިނަ ޕާރ

ޚާބަށް ނޭދެވޭތި

ނފޫޒެއްނެތި ރްައ

ތތެރިވާ އެންމެހަ

ހެން ކެންޑިޑޭޓުން

ވާ ހޮނިހިރު 

ނ ހެދިފައިވާ ޤާނޫ

 މިއީ މިނިވަން

ން އަޅާފައިވާކަުތ

ވެރިކަމާއެކު ޞައް

ެރސީއެއްގައި ރަ

ޒިންމާއެއްވެސްމެ

ނީ އެއްވެސްވ

ކުން ޢާންމުތަ

ހަމައެަފ. ވެދެއެ

އްޖޭގެ ޤާނޫނު އަ

ތްތަކަކުންވެސް

 އެޅުމަށް އިލެކްޝ

 ކުރިއަށްދާ ވާދަ

ފިނަމަ، މިއިންތ

ސ ފަރާތެއްގެ ނު

ކަމުގައި ހަރަކާތް

ެރއްވުމުގައި އެހެ

2009މެއި  0

ިނޒާމެއްގެ ދަށްުނ

ންތިޚާބަށްވާއިރު،

 ބުރަ މަސައްކަ

ކީވެސް ޞުލްޙަވެ

ޓުލުމަކީ ޑިމޮކްރ

އިތުރުން ޤައުމީ 

ތުގައި ޙާޞިލްވާ

ރުހުރި ފަރާތްތަ

ށވެސް ލިބެމުންދެ

ކީ ދިވެހިރާއްކަމަ

ފަރާތް ން ހުރިހާ

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު

ރއްޖޭގައި މިހާރު

ށް ނުހިތައިފިކޮ

އެއްވެްސ  އެކު

ށްދެއްވުމަށް މިކަ

 ކެމްޕެއިން ކުރ

 .ލމެވެ

  
90

ދިމިޤްރާޠީ ނ

އިން ފުރަތަމަ

ރައްޔިތުންގެ

އިންތިޚާބަކީމި

  .ޖެހެއެވެ

ޯވޓު

ޙައްޤެއްގެ އި

ފުރިހަމަ ގޮތު

އެކިއެކި ބާ

މިކޮމިޝަންަށ

މިފަދަ ކަންކަ

ޢަމަލު ތަކުން

އަޅަންޖެހޭ ޤާ

ް ރާ

ޙުރުމްތަތެރިކޮ

މިނިވަންކަމާ

އިންތިޒާމްކޮށް

ކެންޑިޑޭޓުން

ވެސް ގޮވަާލ
 



 
 

ށ 

ވާ 

ށ 

ނ 

ތ 

ނީ 

މަށް ލިބޭ ވަރަށް

  .ން ގޮވާލަމެވެ

ޓަވާތުން ބަލަހައް

ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް

އި، އަމާން އޮމާްނ

 އެއްވެސް ތަފާތު

ތތެރިވުމަށް ވަނީ

  

ތން ބައިވެރިވުމަ

މަށް މިކޮމިޝަނުން

ު ންކަން އިދާރީގޮ

ސް ޤާނޫނާއި 

ށް އަދާކުރައްވައި

  . މެވެ

ޓލުމުގެ ޙައްޤު

ސބުގައި ހަރަކާތް

.  ގެންދާނެއެވެ

ނމުމަށް ރައްޔިތު

ގައި ބައިވެރިވުމަ

 އިންތިޚާބުގެ ކަ

 ފަރާތްތަކުންވެސް

ްނމާ ފުރިހަމައަށް

މަށްވެސް ގޮވާލަމެ

ބެލުމާއެކު، ވޯޓު

ޖޭގެ އެކި ހިސާ

ރަކާތްތެރިވަމުން

2 -  

 

ނިްނ ނތައްތަކެއް

އިންތިޚާބުމިކުމެ

ންދިޔުމަށްޓަކައި

ނިޓަރކުރައްވާ

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިނ

ރލެއްވުން ދެއްވުމަ

 އެއްގޮތަށްތޯ ބެ

މިޝަނުން ރާއްޖޭ

ން ޙަރަމުވައްޒަފު

  

 

 -2

 މުހިންމު ކަން

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު

އޮމާންކަމާއެކު ގެ

ވަރުންނާއި، މޮނ

މަންބަލަހައްޓަވާ

ޔިތުންގެ އެއްބާރު

ނާނއި ޤަވާއިދާއި

 ބެލުމަށް މިކޮމި

އި ކޮމިޝަނުގެ

E 1430 

  2009 މއި

ކޮށްގު ބައްޓަން

ވާ ކޮންމެރިފައި

އ އަމާންކަމާއި އޮ

ތކުގެ އޮބްޒަރވަ

ހަމައެއާއެކު، އަމަ

މަށް ޢާންމުރައްޔި

އަށް ދަނީ ޤާނޫނ

ތޯށް ލިބިދެވޭ

ަސރަޙައްދެއްގަ

11 E
މެ  06  

ު  ޤައުމުގެ ކުރިމަ

އަހަރު ފުރ 18 

މެހާ ކަންތައްތައް

ތަނާއި އެފަރާތް

އަދި ހަ. ވާލަމެވެ

ކަން ގެންދިޔުމަން

ންތައްތައް ކުރިއަ

ކަށް ފުރިހަމައަށް

6ލޭގެ އިތުރުން

    
    

 އިންތިޚާބަކީ

ރުޞަތަކަށް ވާތީ

ްނތިޚާބުގެ އެންމެ

 ކެންޑިޑޭޓުންނާ

ބހެއްޓެވުމަށް ގޮވާ

އި އިންތިޚާބީ ކަން

އިންތިޚާބުގެ ކަން

 ހުރިހާފަރާތްތަކަ

މިގޮތުން މާލޭ. ވެ

   
   

 

މި

މުހިންމު ފުރު

އިނ

ފަރާތްތަކާއި،

ޢަމަލުތައް ެބ

މާޙައުލެއްގައި

މި

ކުރުމެއްނެތި

ހަމަޖެހިފައެވެ

 


