ޔން
ނޫސް ބަ ާ
 09މެއި  2009ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ
ނ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ބޭއްވޭ ގިނަ ސިޔ ީ
ނޒާމެއްގެ ދަށު ް
ާސ ޕާރޓީތަކެއް ވާދަކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ
ސ
ދިމިޤްރާޠީ ި
ިނމުކަން ވަރަށްބޮޑެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ
ނ
ށ ހެދުމުގެ މުހ ް
ފުރަތަމަ އިންތިޚާބަށްވާއިރު ،މިއީ މިނިވަން
ނ ،އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަ ް
ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަ ު
ތން އަޅާފައިވާ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމްގެ ބިންގާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފުރިހަމަކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި
ުރން
ަސައްކަތް ކ ަ
ފރާތްތަކަކުން މސ
ދމަށް ހުރިހާ ަ
ނމިގެންދާނޭ އިންތިޚާބަކަށް ހެ ު
މިއިންތިޚާބަކީވެސް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޞައްޙަ ގޮތުގައި ި
ޖެހެއެވެ.
ލބިދޭ އެންމެ މުޙިއްމު އެއް ސިޔާސީ ހައްޤުކަމަށްވާއިރު ،މިކަމަކީ ފަރުދީ
ްރސީއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ި
ރ
ވޓުލުމަކީ ޑިމޮކ ެ
ޯ
ދގޮތް ދައްކުވައިދޭ އިންތިޚާބަކަށް ވާންޖެހޭތީ،
ޙައްޤެއްގެ އިތުރުން ޤައުމީ ޒިންމާއެއްވެސްމެއެވެ .ކޮންމެ އިންތިޚާބަކީ ރައްޔިތުން އެ ޭ

އެކަން

ުނނެވެ .މިކަން މިހެންއޮތްއިރ،ު،
ނ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލްވާނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކ ް
އެކިއެކި ބާރުހުރި ފަރާތްތަކުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބި ު
ރދައްކައި މަޤާމާއި ފައިސާގެ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ
ބއިވެރިކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސްވަނީ ލިބިފައެވެ.
ފދައި ް
ށވެސް ލިބެމުންދެއެވެ .ހަމައެ ަ
މިކޮމިޝަނަ ް
ނ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިން ަ
މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޢާންމު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް ކުރެވޭކަންކަމަށް ވާތީ އެފަދަ
ޢަމަލު ތަކުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ދުރުހެލިވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ .އަދި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުރާފަރާތްތަކާމެދު
ޮމޝަނުން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.
މ
ްޝންސް ކޮމިޝަނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިކ ި
ޝ
އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލެކ ަ
ާއ ޤަވާއިދުތަކަށް
އ
އންތިޚާބީ ފޯރީގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނ ި
ާރޓީ ތަކެއްގެ ި
ޕރ
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވާދަވެރި ގިނަ ޕ
ްތޚާބަށް
މިއިނތި

ނޭދެވޭ

އަސަރެއް

ފޯރުމަކީ

އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމުގައި

ިޝަނުން
މިކޮމޝ

ދެކޭތ،ީ،

ޙުރުމްތަތެރިކޮށް

ނުހިތައިފިނަމަ،

މިނިވަންކަމާއެކު

އޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ބޭނުންކުރެވޭ ެ
ސ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި ރަ ް
އެއްވެ ް
ނ ގޮތަށް އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް

އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުމަށް މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ .އަދި މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ
ުރއްވުމުގައި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތަށް ޢަމަލްތައް ބެހެއްޓެވުމަށް
ރ
ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕެއިން ކ ެ
ވެސް ގޮވާ ަ
ލމެވެ.
2/..

-2ނމުމަށް ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ލިބޭ ވަރަށް
މި އިންތިޚާބަކީ ޤައުމުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ނި ް
ުރިފައިވާ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކުމެ މިއިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ.
މުހިންމު ފުރުޞަތަކަށް ވާތީ  18އަހަރު ފރ
ިނތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިދާރީގޮތުން ބަލަހައްޓަވާ
ނ
އ ް
ފަރާތްތަކާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ އޮބްޒަރވަރުންނާއި ،މ ި
ނ
ޮނޓަރކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް
ިނމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވައިި ،އަމާން އޮމާ ް
ނ
ނ
ބހެއްޓެވުމަށް ގޮވާލަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އަމަންބަލަހައްޓަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒ ް
ޢަމަލުތައް ެ
މާޙައުލެއްގައި އިންތިޚާބީ ކަންކަން ގެންދިޔުމަށް ޢާންމުރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމަށްވެސް ގޮވާލަމެވެ.
ޫނއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއެކު ،ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ތަފާތު
ނ
މިއިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދަނީ ޤާނ ާ
ކުރުމެއްނެތި ހުރިހާފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިދެވޭތޯ ބެލުމަށް މިކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން މާލޭގެ އިތުރުން ަ 6
ސރަޙައްދެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާނެއެވެ.
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