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 ފް ތަޢާރު .1

 

ގެ  ކޮމިޝަނުވަނަ މާއްދާގައި 2( ގެ 6/2006)ޤާނޫނު ނަްނބަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު 

 ތަކުގެ ސްއޫލިއްޔަތުމަގެ އަދި ހަމަ މިޤާނޫނުގައި ކޮިމޝަނު )ހ( ައދި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަިއްނނާއި ތަކުގެ ތެރެއިންމަޤްޞަދު

އި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަ 26 މާއްދާގެ )ބ( އަދި )މ( ގައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ 20

ންތިޚާބަކީ މިނިވަްނ އި އި އަދި މިވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ރައްޔިތުްނނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްވެސް ުނފޫޒެއްނެތި ލިބިޭދތޯ ެބލުމަށާ

އަިދ . ކޮށްފައިވެއެވެވްއޮބްޒާ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއްތޯ ކަަށވަރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ބެހޭ ޤާނޫުނތަކާއި ނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، އިންތިޚާބާފައިވަކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލާވްއޮބްޒާމި އިންތިޚާބު 

އަްށ މައެންމެ ފުރިހަ އްޤުޙަގެ ޤަރާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިާވ ވޯޓު ިދނުމު  އިލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާނަތަކާއި، ބައިޤަވާޢިދު

ވޯޓު ފޮށި  24އްދެއްގެ ޙަސަރަ 15ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ  ގައިބުޚާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތި 2018ލިބިދޭތޯއެވެ. 

 ވްކޮށްފައެވެ. އޮބްޒާ

 އިންތިޚާބުގެ ،ގޮތާއި ދިޔަކުރިއަށްގެން މަސައްކަތް ވްކުރުމުގެއޮބްޒާ އިންތިޚާބު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މި ހިމަނާފައިވާނީ ރިޕޯޓްގައި މި

 އިްނތިޚާބުތައް  އޮތް އަށްކުރި އަދި  ކަންތައްތަކާ ާފހަގަކުރެވިފައިވާ ފަހުން  އިންތިޚާބުގެ  އަދި ދުަވހު ޮއތް އިންތިޚާބު ކުރިންނާއި

   ހުށަހެޅުންތަކެވެ.  ހުށަހަޅާ ރަނގަޅުކުރުމަށް
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 މުހިްނމު ހޯުދންަތކުގެ ޚުާލޞާ  .2

 

 އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވަނީ މި 

ތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ތަކާ، އިންތިޚާބުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ކުން ތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަޤަވާޢިދު 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު އެންމެ 

 . އެވެފުރިހަމައަށް ލިބިދޭތޯ

 3ތެރޭގައި  ދިޔަ މަރުޙަލާތައްޔާރުވަމުން އިންތިޚާބަށް ރިޔާސީ

 މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެގެނައުމަށް  ޙުއިޞްލާ ޤާނޫނަކަށް

. ތަސްދީޤުކުރައްވާފައެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ ،ފާސްކޮށް

)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ  12/2008 ޤާޫނނު ނަްނބަރު މިގޮތުން

 ތަކާއެކުއިޞްލާޙުްށ ގެނެުވނު އަޤާނޫނު( 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލާމީހެއްގެ ހުްނނަންޖެޭހ 

ނޑައަޅާފައިވާ  ޤާޫނނުއަސާސީގައި ޝަރުތުތައްކަމަށް  ކަ

. އިތުރުކޮށްފައެވެ ވަނީަޝރުތެއްދެ  ތެރެއަށް ޝަރުތުތަކުގެ

 11/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު އިތުރުން، މީގެ

 33ގެނެުވނު  ޤާނޫނު( ޢާންމު އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ)

 އިދާރީ އިންތިޚާބުތަކުގެހެއްގެ ސަބަބުން އިޞްލާ

އަދި . އައިސްފައެވެ ބަދަލުތަެކއްވަނީ ގިނަ އިންތިޒާމްތަކަށް

 އަދަބުތައްވެސް ވަނީ  ކުްށތަކާއި ބެހޭއިންތިޚާބާ ،ޤާނޫނުން މި

 ބަޔާންކޮށްފައި  ކުށް ބާަވތެއްގެ 20 ކުރިން. އިތުރުކޮށްފައެވެ

ކުށުގެ  ،ހާއެކުއިޞްލާ ގެނައި ޤާނޫނަށް މި  ،އޮތް ނަމަވެސް

 އެ ،މީގެއިތުރުން. ފައެވެއިތުުރވެއަށް  25 ވަނީބާވަތްތައް 

 އިތުރުކުރެވުނު ާމއްދާއަށް ވަނަ 30 ޤާނޫނުގެ

 ކޮމިޝަނުންވަނީ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިޞްލާޙުތަކާއެކު

 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ

 ފިޔަވަޅު  އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ

 ރިޔާސީ  އަދި. އެކުލަާވލާފައެވެ އުޞޫލެއް އެޅުމާބެހޭ

 އެއް  ތާރީޚުގެ ނެގުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު އިންތިޚާބުގެ

 ލައިވް  ކޮމިޝަނުންވަނީ  ގބްރޯޑްކާސްޓިން ،ކުރިން ދުވަސް

 އެންގުާމބެހޭ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ްއޓާލުމަށްހު އިވެންޓްތައް

 ވެބްސައިޓްގައި އެކޮމިޝަނުގެ ،އެކުލަވާލައި އުޞޫލެއް

 .ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ

( ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ) 12/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބަޔާންކުރާ  ގައިޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާފައިވާ ދަށުން ގެ

ނޑިޓޭޓުންނާއި ނޑިޓޭޓުްނނަށް ކެ  ހޯދުމަށް  ތާއީދު ކެ

ނޑުގެ ސުލޫކީ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ބޭރުން  މިންގަ

. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ހިނގާފައިވާކަން ކަންކަންބައެއް 

 ންކުރުމުގެ ކެމްޕެއިހިސާބުތަކުން މަދުން ނަމަވެސް ބައެްއ 
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ކަން ގެއްލުދީފައިވާ ތަކެއްޗަށް ބައެއް ހަރުކޮށްފައިވާ ގޮތުން

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 އެެހން  ރަށްނޫން ރަށްވެހިވެފައިވާ އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ

 އިލެކްޝަންސް  ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ވޯޓުލުމަށް ރަށެއްގައި

 އެހެން  މިފަހަރުވެސް ހުޅުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް ންކޮމިޝަނު

 ން ކޮމިޝަނު އިލެކްޝަންސް ،ލާފަށްޚި އަހަރުތަކާ

 ،ތަކަށާއިއޮފީސް ސަރުކާރުގެ މިފަހަރުވަނީ އިސްނަގައިގެން

 ރަސްމީ  މުއައްސަސާތައް މިނިަވން ،ކުންފުނިތަކަށާއި

 ފޯމު  ފަރާތްތަކުގެ އެދޭ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް-ރީ ސިފައެއްގައި

. އެދިފައެވެ ޮފނުވައިދިނުމަށް ށް އެކޮމިޝަނަ އެއޮފީހަކުން

-ރީ  ންފުނިތަކުންކު ،އޮފީސްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ

 ގިނަ  ނުވެ ރަޖިސްޓްރީ-ރީ ފޯމުތައް ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް

-ރީފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި  ންވެގެންދިޔަކަ ދުވަސްތަކެއް

 ރަޖިސްޓްރީވުމަށް މުއްދަތުގައި ހުޅުވާލި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް

 ވަގުތު  ފަހު ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ހުށަހެޅުމުގައި ފޯމު އެދި

 އިދާރީ  ،ހުށަހެޅުމުން އެއްަފހަރާ ފޯމުތައް އަދަދެއްގެ ގިނަ

 ފޯމެއް 5626 އަރާފައިވާަކމަށާއި،ބުރޫ އިންތިޒާމުތަކަށް

 ކޮށްފައިވާކަން  ބާތިލް  ސަބަބުން  ނުވުމުގެޞައްޙަ

ރަށްވެހިފައިވާ ރަށް ނޫން  .އެވެއިވެރެވިފަފާހަގަކު

ރީ ކުރުމަށް ސްޓްޖިރަ-ރީއެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލުަމށް އެިދ 

 ފޯމުތަކެއްކަން ހުށަހެޅި  ފޯމުތަކަކީ، އެ ފަާރތްތަުކންހުށަހެޅި 

ގިަނ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން  މަށްކުރުކަށަވަރު

 ތަކެއް ކުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަސައްކަތް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި މި ކޮމިޝަނުން އަދި ޢާންމުންެގ 

ންތަްއ ފަރާތުން ކަްނބޮޑުވުންތަކުގެ ގޮުތން ފާހަގަކުރި ގިނަ ކަ 

 ޙައްލުކޮށްދީފައިވެއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

 ކުރިކަން  ބަދަލުނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތައް

 ށިފޮ ވޯޓުޓުތަކުގައި ސޯރިގޮތުން އެވެ. އެއިވެގަކުރެވިފަފާހަ

ނޑައެޅި ގޮތް ބަދަލުކޮށް -ރީ ،ބެހެއްޓުމަށް ފުރަތަމަ ކަ

 ޓުވޯ ރިސޯޓުތަކުގައި ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކުރާރަޖިސްޓަރ

 ރިސޯޓެއްގައި ކޮންމެ އިުތރުވާ މީހުްނނަށްވުރެ 100 ލުމަށް

 އާންމުކޮށް އެކަން ،ނިންަމއި ބަހަްއޓަން ފޮށިވޯޓު

 އަށްއަމިއްލަ ޯވޓުކަރުދާހުގައިއަދި  .ލާންކޮށްފައިވެއެވެއިޢު

 ނަހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޖިސްމާނީގޮުތން ފާހަގަޖެހުމަށް

 ސްއިލެކްޝަން އެހީތެރިވެވޭނީ އިދިނުމުގަ ވޯޓު ފަރާތްތަކަށް

 ން ކޮމިޝަނު އެ އެކަނިކަމަށް  ލުންނަށް އޮފިޝަ

 ން ކޮމިޝަނު  އެ ނިންމުން އެ ،ނަމަވެސްހަމަޖެއްސި

 ންވާބޭނު  އެމީހަކުެއއްގޮތަށް  ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ ،ބަދަލުކޮށް

ވޯޓު  ވާއޮފިޝަލެއްލައް މަރުކަޒުގެ ވޯޓުލާ ނުވަތަ މީހަކުލައްވާ

  .އެވެހަމަޖައްސާފައިވެ އިންތިާޒމް ފާހަގަޖެހޭނެކަރުދާހުގައި 

 ފޯކަލް  އަތޮޅު ޤާއިމުކޮށް، ބިއުރޯ  ކޮންޕްލައިންސް ޝަނަލްނޭ

 ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުންގެ ފޯަކލް ރަށު އަދި ޕޮއިންޓުންނާ
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ނޑައަޅައި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްތަކުން  ގުޅޭ  ބާއިންތިޚާ ،ކަ

 ތެރެއިން މުގެނިޒާ މި ،އިބަލައިގަްނނަމުންދިޔަަކމާ ޝަކުވާތައް

 ރިޔާސީ  ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަމާންކަމާއެކު އިންތިޚާބު

ނޑަެއޅިފައިވާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބާ  މުއްދަތުތަކުގައި ކަ

 އްލުކުރެވެމުންދިޔަކަން ޙަ ދުރާލާ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ެގ ޝަލުންއެހެން އިންތިޚާބުތަކާ ޚިލާފަށް އިލެކްޝަންގެ އޮފި

މިއަހަރު  ،ކުރުމުގެ ގޮތުންމަސައްކަތްތައް އަވަސް

ތަްއ ބޭނުްނނުކުރެވުނުކަްނ ެޓބްލެޓްތަޢާރަފްކުރެވުނު 

އި، ބައެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގަ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ގިނަ ވަގުތު  ގައިކިއު ފަރާތްތައް، ދިޔަވޯޓުލާން 

   ރެވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަކު މަޑުކުރަންޖެހުނުކަން

 ޖިސްމާނީގޮތުންއޮބްޒާވުކުރި ބައެއް މަރުކަޒުތަކަކީ 

 ންއުޅެ ވަދެނިކުމެ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 .ާފހަގަކުރެވުނެވެ ތަްނތަންކަން ހުރި ދަތިވާގޮތަށް

 ހަމައަށް  މަރުކަޒަކަށްވެސް ހުރިހާ  ތަކެތި ބޭުނންވާ ވޯޓުލުމަށް

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ އޮފިޝަލުްނ ފޯރުކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް، 

ކުރެވިފައިނުވާކަން  ތަމްރީނު ގަޅަށް ނރަ

ުގނުްނ ނު ހިސާބުން ވޯޓުށުފެ  ލާންވޯޓުއެވެ. އިވެފާހަގަކުރެވިފަ

އެިކ  އިާދރީ ބައެއް ކަންކަމުގައިޖެހޭ ެގންދަންމުމާ ހަމައަށް ނި

އެކި ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަްނ  ،މަރުކަޒުތަކުގައި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ުޓ ވޯގެއްލޭގޮތަށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން 

މާއި، ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށްފަހު ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކު

 ވޯޓު  ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގަ ފެންާނނެހެން 

 އެވެ. ލާފައިވާަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެޓަށް ވޯޓުކަރުދާސް ފޮށް

 ގެ ޤާނޫނު(އިންތިޚާބު)ރިޔާސީ  2008/12ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ަނންބަުރ  ޤަވާޢިދުނޫނުގެ ަދށުން އެކުލަާވލާފައިވާ ޤާ އާއި އެ

2018/R-71 ިނ ގައ ޑިޓޭޓުންނާއި ބަޔާންކުރާ ކެ

ނޑިޓޭޓުންނަށް ތާީޢދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ކެ

ނޑުގެ ބޭރުން ިގނަކަންކަން ހިނގާފައިވާަކން  ސުލޫކީ މިންގަ

އެގޮތުން މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ފޯނު  ވެ.އިވެއެފާހަގަކުރެވިފަ

ބޭނުންކުރުމާއި، ވޯޓުާލން އަންނަ މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކުންފަަދ 

ޢަމަލުތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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 އިްނތިޚާބުެގ ކުިރން ކުެރުވނު ކަންތައްަތއް  .3

 

ވޯޓު ވަރުކޮށްދީފައިވާ އަހަރުން މަތީގެ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަ 18ވަނަ މާއްދާއިން ޢުމުރުން  26އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ވަނަ  2018ވެ. އެގޮތުން ޒިންާމއެކެ ކޮމިޝަނުގެދިނުމުގެ ޙައްޤު އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިެގްނދޭތޯ ބެލުމަކީ 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގެ ގޮތުން ވޭ މިނިވަން އިްނސާފުވެރި އިންތިޚާބެއްތޯ ދެނެގަުތމު އެންމެނަށް ބައިވެރިވެއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ

 ވްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކޮށްފައެވެ. އޮބްޒާ

 ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް 3.1
 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ގެންދިއުމުގެގޮތުން ކޮމިޝަނުގައި އިންތިޚާުބ އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއޮބްޒާވް އިންތިޚާބު

. އް ފަށާފައިވެއެވެން ެފށިގެން މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތަވަަނ ދުވަހު 31ޖަނަވަރީ  2018ށް، ޤާއިމްކޮ ކޮމިޓީއެއް ކުރާވިލަރެސް

 މެމްބަރުން ،ސްއީރަ އިބުނާ ކޮމިޝަނުގެ އަކީ ކޮމިޓީ ގެްނދިޔަ މިކުރިޔަށް ދަށުން ބެލުމުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކޮމިޝަނުގެ

  މިޓީއެކެވެ.ފައިވާ ކޮގޮތަށް އެކުލަވާލާ ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންނާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަުކގެ ކޮމިޝަނުގެއަދި 

 ބޭްއވި  އިންތިޚާބު ޓަރކުރުމާއިޮމނި ކަންކަން ދިޔަ ހިނގާ ކުރިން ބޭއްވުމުގެ ބުޚާއިންތި ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރި ކޮމިޓީއިން

 މި ކުރިން އިންތިޚާބުގެ މިޮގތުންހިމެނެއެވެ.  ބެލުން ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ފަހުން އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒާވްކުރުމާއި އިންތިޚާބު ދުވަހު

 ގޮތް ކުރިޔަށްދާ ކަންކަން އިންތިޚާބުގެ އެކުރިވިއުކުރުމާ ލުތައްއުޞޫ އަދި ތަކާޤަވާޢިދު ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅޭ އިންތިޚާބާ އިންވަނީކޮމިޓީ

 ދެނެގަތުމުގެ  ކުރިޔަށްދާގޮތްއިންތިޚާބާގުޅޭ ކަންަކން . ާބއްވާފައެވެ ބައްދަލުވުްނތައް އެކުފަރާތްތަކާ ކަމާގުޅޭ ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ

 މީޑިޔާގެ ސޯޝަލް ވަސީލަތްތަކާއި އެކި މީޑީޔާގެ ޓީމުން އެއެކުލަވާލަިއ  ޓީމެއް ޓަރިންގމޮނި މީޑީޔާކޮމިޝަނުްނ  ގޮތުން

 ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ފާހަގަކުރެވޭ މިގޮތުން. ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެޙިއްޞާ ކޮމިޓީއާ ކަންކަން ފާހަަގކުރެވޭ ޓަރކޮށްމޮނި  ލަތްތައްވަޞީ

 ،ގެނެވި ސަމާލުކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ޖެހޭ ބަލަން އިތުރަށް އަދި މަޝްވަރާކޮށްކޮމިޓީގައި  އެއްފަހަރު ހަފްތާއަކު

 އިންތިޚާުބގެ  ގޮތުންނާއި ދެނެގަތުމުގެ ލަތުޙާ ތެރޭގެ އަތޮޅު ،އިތުރުންމީގެ އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުގެނެވިފައިވެއެވެ.
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 އިންތިޚާބު ،މިއާއެކު ހަމަ .ކޮށްަފއެވެޒިޔާރަތްވަނީ ތެރެއަށް އަތޮޅު މެްމބަރުން ކޮމިޓީގެ ގޮތުން ދެނެަގުތމުގެ ދާގޮތް ކުރިޔަށް ކަންކަން

ނޑައެޅުމާއި ވަރުންޒާއޮބް ފާހަގަކުރުމާއި ތައްސަރަޙައްދު ވްކުރާނެޒާޮއބް ކޮމިަޝނުން ދުވަހު އޮންނަ  ތަމްރީން  ވަރުންޒާއޮބް އަދި ކަ

 .އެވެގެންގޮސްފަކުރިޔަށް ކޮމިޓީއިންވަނީ މި ކަންކަންވެސް ކުރުމުގެ

 

 ކަންކަންފާހަގަކުރެވުނު  ޤާނޫނީގޮތުން 3.2
 

އްދާއިން ދިވެހި ވަނަ މާ 26ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލުކުރަމުންދާ އަހަރުން ފެށިގެްނ ޢަވަނަ  2008

ޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ކަންކަން ވޯތުންނަށް ލިބިގެންވާ އިްނިތޚާބުތަކުގައްޔާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ރައްޔި

ކަށް ޚާއްޞަކޮށް )އިންިތޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނނު( ައދި އެއިންތިޚާބަ 11/2008އިންތިޒާމްކުރަމުން އައީ ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ޤާނޫނު ނަްނބަރު ކުގެ ތެރެއިން މުގެ މަސައްކަތްތަރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ

ންތިޚާބުތަކާބެހޭ އި) 11/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙު ގެނައުމުގެ ދެ ޤާނޫނާއި، އިޞްލާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް) 12/2008

ހު  ދުވަވަނަ 9ޖުލައި  2018 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް،ުޙ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނެއް ލާއިޞް އާންމު ޤާނޫނު( އަށް

 މި ޤާނޫނުތަކަކީ؛  ފައެވެ. ތަސްދީޤުކުރައްވާވަނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 1)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް  3/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (1)

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް  5/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (2)

 ނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާ 1)އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫނު( ައށް  4/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (3)

ވަނަ މާއްދާއަށް  30ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން، އެާޤނޫނުގެ  1އިތުރުން، އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނަށް މީގެ

ރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ކޮމިޝަނުންވަނީ އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،އިތުރުކުރެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު

ޔާންކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ބައިގައި އިސްވެދެންނެވުނު ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޚާއްޞަ

ގޮތުން ާފހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އަދި މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުްނ އެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީޤާނޫނުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަުލތަކާއި، 

އެވެ. އަދި ކޮންމެ އިންތިޚާބަކަށް ވަކި ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ ގޮތަށް އަސަރުތަކަށް ބަލާފައިވެ ކަށް ކުރާނެއިންތިޚާބީ ޙައްޤުތަ
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ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްގައި  22ޖުލައި  2018 ޤަވާޢިދުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަީނ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 

 ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. 

 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 1)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް  /20183ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .3.2.1

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީ ންގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(  އިޞްލާޙުަވނަ  1)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް  3/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ދެކަ މެއް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެއީ ބޭރު ޤައުމުގެ ޝަރުތުތައްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

 10އަހަރުވެފައިވުން އަދި ބޭރު ޤައުމުގެ ޙިމާޔަތް ހޯދާފައިވާނަމަ، ޙިމާޔަތްދޫކޮށްލާފައިވާތާ  10ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލިތާ 

ގައި ބޭރު ޤައުމެއްގެ މި ދެކަމެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭ ،އަހަރުވެފައިވުން

ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލިތާ ވަކި މުއްދަތެއްވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިނުވަނީސް، އަދި ބޭރު ޤައުމުގެ ޙިމާޔަތް ހޯދުމާ ގުޅޭ 

ށް ކުރުންކަމައިޞްލާޙުމި ދެ ޝަރުތު އިތުރުކުރުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބައެއް ، އެއްވެސް ޝަރުތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވަނީސް

ވަނަ މާއްދާގައި  261ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މިކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ބެލެވި، 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ހަތަުރބައިކުޅަ ިތންބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަުތން 

  1ންކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ.ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކު

 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް  5/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .3.2.2

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން ޤާޫނނު ނަްނބަރު  2 )ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް  3/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުްނ  ކޮށް،އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  9)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12/2008

ނޑައަޅާފައެވެ. މި މާއްދާ  100,000ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީގެ އަދަދަކީ  ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު)އެއް ލައްކަ( ރުފިޔާކަމަށް ކަ

                  
 (123)ސަްފޚާ ަނންބަރު  ވަނަ މާއްދާ 261ދިވެިހރާްއޭޖގެ ޖުމްޫހރިްއޔާގެ ޤާނޫުނައސާީސގެ  1
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިާލ  9އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ރިޔާސީ 12/2008ކުރިން ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ   )ސާޅީސް ހާސް( ރުފިޔާއެވެ.  40،000މީހުން ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ އަދަދުކަމަށް ކަ

ނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ަބލާއިރު، އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައި ސާގެ އަދަދު ވަކި ވަރަކަށް ކަ

ަވނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާޫނނުގައި  2008ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލާޒިމްކޮށްފަިއނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ދެގުނައަށްވުރެ  އިތުރުވެގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ކަމަށް ކަ

ދިއުމަކީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ނަމަވެސް އާދައިގެ މިންވަރަކަށް މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި، 

ކުރިމަތިލާްނ ބޭުންނވާ ފަރާތްތަކަށް، އިންތިޚާބުތަަކށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު  އަމިއްލަގޮތުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ވަކިން

އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާްނމު ޤާނޫނުގައި، އިންތިޚާބުގައި އެ ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިން ދާނެކަމެއްކަމަށް ފެނެެއވެ. ހަނިވެގެން

)ިދހައެއް އިްނސައްތަ( އިން ފެށިގެްނ މަތީ ަޢދަދަކަށް ވޯޓު ިލބިފައިނުވާ މީުހންނަށް، ޑިޕޮޒިޓް ފައިާސ  %10މީހުންގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ  2ފައިވުމާއެކު،އަނބުރާ ނުިލބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް )އެއް ލައްކަ(  100,000ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މިހާރު ކަ

 ރުފިޔާގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބުމަކީ، އިންތިޚާބުތަަކށް ކުިރމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ހަނިވެގެންާދނެ ސަބަބެއްކަމަށް ފެނެއެވެ. 

 ނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ 1ާޢންމު ޤާނޫނު( ައށް )އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ  4/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .3.2.3

އެކު، އިންތިޚާބުތަުކެގ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނާ 1)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ާޤނޫނު( އަށް  4/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 33 ެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނަށްްނތިޚާބުތަކާއި، ންސްފައެވެ. މިގޮތުން މި ޤާނޫނުއިދާރީ އިންތިޒާމްތަކަށް ގިނަ ބަަދލުތަކެއްވަނީ އައި

  ނެސްފައެވެ.ގެ ލާޙުއިޞް

 

ކޮމިޝަނާ  އަކުރުތަކާއެކު ބްޯރޑްކާސްޓިންގ)ރ(، )ބ(، )ޅ( އަދި )ކ(، މި އިތުރުކުރެވުނު  ވަނަ މާއްދާައށް 30މި ޤާނޫނުގެ 

ބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއިންތިކޮމިޝަނުންވަނީ  ޙަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ

އް އެކުލަވާލާފައެވެ. މި އުޞޫލުގެ ޑްރާފްޓަށް ލެދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫއިޚާއްޞަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

                  
  ރ(ވަނަ މާްއދާގެ ) 19ޢާްނމު ޤާޫނނުގެ އިންތިާޚބުތަކާބެހޭ   2
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ކޮމެންޓް ފޮނުވުމަށް ހުޅުވާލެވުުނ ފުރުޞަތުގައި މި އުޞޫލުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކުެގ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގައި 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދިފެންނަކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބައެއް ޙައްޤުތައް ހަނިކުރެވިގެންދާކަމަށް 

ކުރިން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ވޯޓު ިދނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލަށް ޢަަމލުކުރަންފެށުމުގެ ޞޫމި އު

  3.އިވާނެއެވެކަން ފާހަގަޮކށްފައެންމެހައި ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުވުން މުހިއްމު

 

 ލިބިގެންވާ މީހުންެގ އޮބްޒާވަރުންނަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  40އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫުނގެ 

މީހުންގެ މަސައްކަތް ޙުކުރުމަކީ އޮބްޒާވަރުންނަށް އެއިޞްލާރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ޥޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދޭނެގޮތަށް މި މާއްދާ 

ނަމަވެސް، ފެނެއެވެ.  އިތުބާރު އިތުރުވެގެންދާނެކަމެއްަކމަށް ،ކުރުމަށް އިތުރު ފަސޭހަވެ، ވޯުޓލުމުގެ ކަންކަން ދާ ގޮތާމެދު

ތަކުން އިންތިޚާބު އައިސްފައިވުމަކީ، އެފަރާތް އިޞްލާޙުކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނނަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ނުވެއްދޭ ގޮތަށް 

 ފަދަ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ލިސްޓްއޮބްޒާވަރުންގެ ޗެކް އިތުރުން ވާނެކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ. މީގެތްތަކަށް ދަތިމަސައްކަ ވްކުރުމުގެއޮބްޒާ

ރީ އިންތިޒާމްތަކާއި، އިދާ ސްޓްރީގެ އިތުރުން ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިެގންވާ މީހުންގެ ރަޖިނާފައިނެތުމަީކ، ވޯޓުހިމަ މި މާއްދާގައި

ބްޒާވަރުންެގ ވްކުރަން ބޭނުންވާ އޮޒާަސމާލުކަންދީގެން އޮބް ،ފަދަ ކަންކަމަށްނަންބަރުތައްކަރުދާހުގެ ސީރިއަލް ވޯޓު 

ވަނަ މާއްދާެގ  9 މި ޤާނޫނުގެ" ގައި( 7)ނ( ގެ )އަދި މި މާއްދާގެ  މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާނެކަމެއްަކން ފާހަގަކުރަމެވެ.

" މިގޮތަށް ރީގެ ކޮޕީއެއްގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝުނން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޯވޓުދިނުމު

ޞަތު ދިނުމަށްފަުހ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓު އާންމުކުރުމަށްފަހު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު 9އޮތުމުން، 

 ވެ. ކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނެްތކަން ފާހަގަކުރަމެލަވާލި އެންމެ ފަހުގެ ރަޖިސްޓަރީއެކު

 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަންނަ މީހަކު، ހާއެކު، އިޞްލާއަްށ ގެނައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 41އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނުނގެ 

އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭފަދަ ތަކެތި ޯވޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުން މަނާކުރުމަކީ، ވޯޓުެގ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށާއި، 

                  
ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮިމޝަުނގެ ވެްބސައިްޓގައި ާޝއިއު ުކރެވިަފއި   3

ents/PolicyReview/CommentsAirtimeUsoolu16Jul2018.pdfhttp://hrcm.org.mv/publications/otherdocum  

http://hrcm.org.mv/publications/otherdocuments/PolicyReview/CommentsAirtimeUsoolu16Jul2018.pdf
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ޅޭ ހަރުދަނާ ވިއްކުމާއި، ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުންފަދަ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނާނެ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެވޯޓު 

  ކަމަށް ފެނެއެވެ.ފިޔަވަޅެއް

  

އަމިއްލައަށް  ވޯުޓކަރުދާހުގައި ހާއެކުއިޞްލާއަށް ގެނައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  45އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު ާޤނޫުނގެ 

ށްެވސް އެހީވެދެވޭނީ ހަމައެކަނި ފާހަގަޖެހުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ މީަހކަށް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަޖަހައިދިނުމުގައި ކޮންމެ މީހަކަ

ފުރުަޞތު ވާ ފަރާތްތަކަށް އެއެކަކަށްކަމަށް އޮތްއޮތުްނ، ުއނިކުރުމުން، މިކަމުގެ ނާޖާއިްޒ ފައިދާ ނަގަްނ ބޭުނން

ނޑައަޅާ އޮފިޝަލަކަށް ކައިތުރުން، މި އިންތިޚާބުގައި ޯވޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށާއި، ވެރިޔާ ދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ. ީމގެވިގެންހުޅު

މީގެ ށް ހަމަޖެއްސުމަކީ، ަގއި ފާހަގަޖަހަން ނުކުޅެދިންެގންާވ ފަރާތްތަކަށް ފާހަގަަޖހާދެވޭނެކަމަ ކަރުދާހު ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވޯޓު

އަދި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެ. ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެމަލުކުރަމުން ދިޔަގޮތާ ތަފާތުޢަ ކުރީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި

ންނަ އިތުބާުރ ދު އޮއޮފިޝަލުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހާދިނުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން، އެފަރާތްތަކާމެ

 ންވެއެވެ. ނެކަމަކަށްުވްނ އެކަށީގެގެއްލިގެން ހިނގާދާ

 

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިން މީުހންގެ ޢަދަުދ " ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 56އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅުމުގައި ބާޠި ވޯޓުދިން މީުހންގެ އަދަުދ މި ޤާނޫުނން އުނިކުރުމާއެކު،  މި ބައި " ލު ވޯޓު ިހމަނައިގެން ނުވާނެއެވެކަ

ނޑައެ ރަދުތަކެއް ކޮށްގެން، އިްނތިޚާބުތައް ބާއްވާއިރު، ބާިޠުލ ޚަބޮޑެިތ  ންދައުަލތު ޅުމުގައި ބާޠިލު ވޯޓު ހިެމނިގެންދާނެއެވެ.ކަ

 ބާޠިލް ވޯޓުުލން  ވާެނކަމާއި،ވޯޓު، ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިފިނަމަ، ބާޠިލު ވޯޓުލުން ގިނަ

ނޑައެޅުމުގައި ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ ރަނގަޅުކަމަށް މީގެހުއްޓިގެންނުދާނެަކން ފާހަގަކުރަމެވެ.  އިތުރުން، ބާޠިލް ވޯޓު ކަ

ނޑައަޅާނެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުނު  ރައްޔިތުންގެގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރުން މުިހއްމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަ

ޙުގައި، އިންތިޚާުބތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫުނެގ އިޞްލާވަނަ  18ޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލުގެ އިޞްލާތަކާބެހޭ އާންމު ޤާޫނނަށް އިންތިޚާބު

ނޑޭޑިޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަޖެހުން  އެއް ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާޠިލު ވޯޓުގެ ތެރޭގައި 56 ކެ
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ޓު ކަރުދާހުގައި ލިޔެގެން ނުވަތަ ކުަރހައިގެން ދީފައިވާ ވޯޓު، ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ފިޔަވައި، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވޯ

  4ހިމަނާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އިޞްލާޙުމަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލުގައި މި 

 

ކުގެ ތްތަޢަޓާ ގުޅޭ އިޖުރާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯކަންހިނގާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  58އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނުނގެ 

ންގެ މަންދޫުބން ގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ެކންޑިޑޭޓުސަރަޙައްދު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު، ވޯޓު ނަާގ ތެރެއަށް 

ންަނށް ސޮއިކުރުމުގެ ބުންދޫގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަސަރަޙައްދުވޯޓުލާ މި ރިޕޯޓުގައި  ޙާޞިރުވެތިބުމަށް ފުރުޞަތު ދިުނމާއި،

ތައް އިތުރަށް ހާމަކަމާއެކު ގެ އިޖުރާޢަތްމުކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކުރުކުރުމާއެކު، އިޞްލާޙުފުރުޞަތު ދެވޭނެގޮަތށް 

ވަނަ  64 މާއްދާއާއި ވަނަ 62ބެހޭ އާންމު ޤާޫނނުގެ އިންތިޚާުބތަކާކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ބާރުއެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. 

ނޫނީގޮތުން ދިމާާވ ޤާމާއްދާއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު، މައްސަލަ ބެލުމާއި، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

 ދަތިތައް ހައްލުވެގެންާދނެކަމަށް ެފނެއެވެ. 

 

ތިރީސް ފަހެއް(  ސަތޭކަ އެއް )ދެަލއްކަ، ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް 262,135 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިެގންވާ ީމހުންގެ އަދަދަކީ

ނޑައަޅާފައިވާ މީހަކަށް  މީހުން ށްވުރެ ރުފިޔާއަ 2،000ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރު ކަ

. މި މާއްދާއަށް މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 524 ރަދުކުރެވޭނީޚަމަ، ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް އިތުރު ނުވާނެ އަދަދުން ބަާލނަ 

މިލިއަްނ  393ވެނީ ރަދުކުރެރު، ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ޚަރުފިޔާގެ އަދަދުން ބަލާއި 1500އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ކުރިން، 

އްދަ ވަނީ މުގެ ހުރަދުކުރުމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަ 131ޙާއެކު، އިުތރަށް ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާޫނަނށް ގެނެވުނު އިޞްލާ

  ޑު އަދަދެއްކަމަށް ފެނެއެވެ.ވުރެ ބޮ ންކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްކެމްޕެއިމިއީ އިންތިޚާބެއްގައި ދެވިފައިވެއެވެ. 

 

އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަނަ މާއްދާގައި  73ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ތަކާއިންތިޚާބު

ނޑައަޅާފައިވާ  ދުވަހަށް ކުޑަކުރުމުން،  21ޚާއެކު އިޞްލާދުވަހުގެ މުއްދަތު، މި ާޤނޫނަށް ގެނެުވނު  30ހުށަހެޅުމަށް ކުރިން ކަ

                  
4 

i/download/majiliha_hushahelhifaivA_komitee_maruhalaa_gaivaa_kankanhttp://www.majlis.gov.mv/d
Mohamed.pdf-bill_Ali-islah-gaanoon-aanmu-behey-Inthihaabuthakaa/  

http://www.majlis.gov.mv/di/download/majiliha_hushahelhifaivA_komitee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Inthihaabuthakaa-behey-aanmu-gaanoon-islah-bill_Ali-Mohamed.pdf
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އި ސަބަބަކީ އިެލކްޝަންޝް ކޮމިޝަނުން ދުވަސް މަދުވެގެންދާނެއެވެ. މި ބަދަލު ގެނަ 9ކުރިން އޮތް މުއްދަތަށް ވުރެ 

، ދީއިދާރީގޮތުން ބަަލންޖެހޭ ކަންކަން އަވަސްކުރުންކަމަށްވާނަމަ، އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް 

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ދިމާވެދާެނ ދުވަސް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭ  9 މި ،އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދައިފައިވާނަމަ

  ދަތިތައް ހައްލުވެގެންާދނެކަމަށް ެފނެއެވެ.

ބާވަތެއްގެ ކުށް  20 ޚާއެކު، ކުރިން މި ޤާނޫނުގައިއިޞްލާވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު  74ންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުެގ އި

ެބހޭ ބާބަބުން ިއންތިޚާށް ވަނީ ިއތުރުވެފައެވެ. މީެގ ސައަ 25ހާއެކު، އިޞްލާބަޔާންކޮށްފައި އޮތްޮއތުން، ިމ ާޤނޫނަށް ެގނައި 

ނޑަޙުއް ހުްއޓުުވމާއި ދެނެގަތުމާއި ތަލުެވ، މިފަދަ ކުށްތަޞީކުށްތައް އިތުރަށް ތަފް  އެޅުމަށް ޤީޤުކޮްށ އަދަބު ކަ

 3 ހަރުން ފެށިގެންއަ 8 ޚާއެކު އަދަބުތައް އެކި ދަރަޖަތަކަށް ބަހާލައި،އިޞްލާފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ެބލެވެއެެވ. އަދި މި 

ދަދަކަށް އަފިޔާއާ ދެމެދުގެ ރު 3,000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 96،000ޖަލަށްލުން ނުވަތަ މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް 

ނޑައަޅާފައެވެ.  މެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިްނތިޚާާބބެހޭ ކައަދި ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބުތައް ވަީނ ކަ

ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ އިތުރުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަ 74މީހަކު   ޤާނޫނުގައި ކުރިންވެސްްނ، ަމ، އެުކށަށް ކަ

ރުފިޔާއާ  12،000 ުރފިޔާއާ 6،000ވަތަ ން ނުއަހަރު ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލު 1މަސް ދުވަހާ  6އޮތްގޮތަށް، 

ނޑައަޅާފައެވެ. ދެމެދުގެ އަދަދަ އިވާ ކުށެއްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބުވަނީ ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ކަވަނަ އަހަުރގެ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި  2008ސިއްރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަބުވެސް އޮތީ 

ށް ގެނެުވނު މި ޤާނޫނަ ައދި   ރުފިޔާއިން ޫޖރިމަނާކުރުން މިފަދައިންނެވެ. 3،000ވަތަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަްށލުން ނު 3

ނޑައަޅައި، އެކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޒިން ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި މާއިޞްލާޙުގައި ރިޝްވަތުގެ ދެ ކުށް ބަޔާންކޮށް އަދަބު ކަ

ޅު އަސަރު ފޯރުވުމަށްޓަކައި ުނވަތަ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަށް ނުރަނގަ ށްމަށް ބާރުއެޅުމަވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުވާލުކުރުމަކީ، ޙަކޮމިޝަނާ 

ވުމަށް، އެކަށީގެންާވ ފައިސާ ދިނުމާއި ހަދިޔާ ދިނުމާއި ވަކި ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުން އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓު

މިކަމުގެ ފައިދާ  އަދި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށްނުންވާ އުޞޫލުތައް ޤާއިމުވެގެންދިޔުންފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބޭ

އި ޢާންުމން ހިފަމުްނާދ ލިބިގެންދާީނ، މި ކަންކަަމށް ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކޮްށ، މި އުޫޞލުތަކުގެ ބޭުނން މުއައްސަސާތަކުންނާ

  މިންވަރަކުންނެވެ.
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 އިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުަމށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެޭހ އުޞޫލުލަ .3.2.4

ލު އާންމުކޮށްފައިަވީނ އުޞޫއިވް އިވެންޓްތައް ހުއްާޓލުމަށް ްބރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ ލަ ކޮމިޝަނުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަްނ ން ލު ޝާއިޢުކުރާ ވަުގތު އުޞޫ، އެއް ދުވަސް ކުރިން ކަމަށްވުމާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެުގނު ތާރީޚުގެ

ޕްރޮސީޖަރތައް  ގެ ގޮތުން އިންޓަރނަލްތައްޔާރުވުމުކުރުމަށް ޢަމަލުފަށާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާެއކު، މިއުޞޫލަށް 

 ގ ދަށުން، ބްރޯޑްކާސްޓިންމި އުޞޫލުގެ ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭނެކަބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެއެކުލަވާލުމަށް 

 ގބްރޯޑްކާސްޓިން ،މަށާއިކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ލައިވް ފީޑް ފޮނުވަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅު

ނޑައެޅުމުން، މައްސަލައަށް ޞުލްޙަލާކަމަޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ދެވަނަ މަރުޙަކޮމިޝަނަކީ  އް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަުތ ވެރި ަހއްލެށް ކަ

އަބުުރ  ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ 3.3ލުގެ އުޞޫކަމަށް ފެނެއެވެ. މި އިތުރުވެގެންދާނެ

ށެވެ. ނަމަވެސް، މި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އަ 11ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އްދާއަށްވުމާއި، މި މާކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދީަފއިވާ ފާޅުކުރުމަލުވަނަ މާއްދާއަކީ ޢާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ޚިޔާ 11ޤާނޫނުގެ 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ނަންބަރުގައި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު 3.3މި އުޞޫލުގެ ، މާއްދާގައި އިތުރު ނުކުތާތަކެއް ނެތުމުން

ފެނެއެވެ. މީގެ  ވަނީ އޮޅުމަކުންކަމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 11މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބަދަލުގައި، މި ނަންބަރުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން ވިސްނާފައިވަނީ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު ޚިޔާލުފާޅު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ކަމަށް ފެނެއެވެ.  36ޤާނޫނުގެ 

ކުރަން މަލުދުވަސް ކުރިން، ވަގުތުން ޢަ 1ޚުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުުނ ތާރީމި އުޞޫލު ޝާއިޢުކޮށްފައިަވީނ ރިޔާސީ 

ރާތްތަކަށް، ރިޔާސީ ފަގާކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ މަލެއް ހިންޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަފަށާގޮތަށްކަމަށްވުމާއެުކ، މި އު

ހެޅޭނެކަމަށް ފެްނނާތީ، ޓާލުމަށް އެދި ޝަކުވާ ުހށައިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ަލއިވް އިވެންޓްތަކުގެ ލައިވް ފީޑްަތއް ހުއް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ، ވެސްކޮށްފާނެ އުޞޫލެއްކަމަށް ފެނެއެވެ. ަނމަނޭދެވޭ އަސަރެއްސަބަބުން  ޞޫލަކީވެސް، އިންތިޚާބަށް ޭއގެމިއު

އި، ފިޔަވަޅު އެޅިކަމުގެ ހުށަހަޅަ ބޭއްވުނު ތާރީޚުގައި އަދި އޭގެ ފަހުން، މިހާތަަނށް އައިއިރު، މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާއެއް

  .ލިބިފަިއނުވެއެވެމި ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް 
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 ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވުނު ގުޅޭގޮތުން އިންތިޚާބާ 3.3
 

ށް، މަޝްވަރާކުރުމަށް އްދަލުކޮރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުންވަނީ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބަ

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އެފަރާތްތަކާއެކު ދެ ބައްަދލުވުމެއްއިތުރުން އ.ދ. ގެ މިަޝންގެ އެދުަމކަށް މީގެ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ޑިވްސް ޓީ އޮފް ދަ މޯލްޕްރޮގްރެސިވް ޕާސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ގޮތުްނ، މިކޮމިޝަނުންވަނީ 

ޖުމްހޫީރ ، (އެމް.ޑީ.އޭންސް )އާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ( )ޕީ.ޕީ.އެމް(، މޯލްޑިވިއަން ޑިމެކްރޮޓިކް ޕާޓީ )

ކުގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައި މިގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުްނތަ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ. ވަނީ ޕާޓީއަށްއަދި އަދާލަތު  (ޖޭ.ޕީ)ޕާޓީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

 

 އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  – 1ތާވަލު 

އެކު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާ  1   ޖޫން  27 

އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ސަރިވސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 2   ޖުލައި 8 

އާއެކު ބައްދަލުވުން މިޝަން ޔޫއެން 3 ޖުލައި 12   

ންއާއެކު ބައްދަލުވު އެކްސްޕާރޓް ޕޮލިޓިކަލް ރސީނިއަ ޔޫއެންގެ 4 އޯގަސްޓް 6   

އާއެކު ބައްދަލުވުން ސަރވިސް ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް 5 އޯގަސްޓް 8   

އާއެކު ބައްދަލުވުން  ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވިއަން 6 އޯގަސްޓް 9   

ދެވަނަ ބައްދަލުުވން އާއެކު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް 7 އޯގަސްޓް 13   

އާއެކު ބައްދަލުވުން ކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަން އެންޓި 8 އޯގަސްޓް 16   
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 ދަތުރުތައް އިލެކްޝަންސް ޕްރީ 3.4
 

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ނުގެކޮމިޝަ ރައިޓްސް ހިއުމަން ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ ޙާލަތު ކަންކޮޅުތަކުގެ އެކި ރާއްޖޭގެ ކުރިން އިންތިޚާބުގެ

 ިއން  27 އޮގަސްޓް 2018 ،މުވައްޒަފެއް 10 ކޮމިޝަނުގެ އެގޮުތންޒިޔާރަތްކުރިއެވެ.  ޓީމްތައް ކޮމިޝަނުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެކި

ޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ހދ. މިޮގތުން ޒި. ކޮްށފައެވެ ދަތުރު ރަށްަތކަށްވަނީ އަންނަނިވި  އެްއކުރުމަށްޓަކައި މާތުމަުޢލޫ ނިޔަލަށް ގެ 30

ނޑޭ، އަދި ސ. ހިތަދޫ އަށެވެ.   ކުޅުދުއްފުށި، ހދ. ނޮޅިވަރަންަފރު، ރ. މާކުރަތު، ތ. ބުރުނި، ގއ. ކޮ

ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ރިޔާސީ ވިޒިޓްތަކުގައި ދެވުނު ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އިންތިޚާބު ބޭއްުވމަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް އޮތް -ޕްރީ

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަްނ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހުިރހާ ޕާޓީތަކަކުންވެސް މަސައްކަތްކުރި

ވެ. އަދި މި ރަށްރަށުގައި، ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ރަށްރަށުގައިވެސް ވޯޓުލުމާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުްނތެރިކަމަށް ފާހަގަކުެރވުނެ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ފޯމު -ނަމަވެސް، ރީވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހަްއޓާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ ރަށްރަށުގައި އެއްބަ  ބައެއް ފަރާތްތައް އެެހން ތަންތަަނށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާަކމުގެ މަޢުލޫމާތުވަނީ ލިބިފައެވެ. ހުށަނާޅާ

 ހަމަޖައްސައި ންޓުންޕޮއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާުތން ފޯކަލް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ަމސައްކަތް ރަޖިސްޓެރޭޝަން-ރީ ފަރާތުން

 .ޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެހުށަހެޅޭނެ ިއންތި ޝަކުވާ ކުރިމަތިލުމުގެ ފޯމު ބަލައިގަތުމާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ،ފޯމާއި ރޭޝަންރަޖިސްޓް-ރީ

މެއް މަނުޖެހުހަ ދުވަސްވަރު އޮބްޒާވުކުރިގިނަ ރަށްރަށުގައި ކެމްޕެއިން ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުދީފައިވާ  ން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރުކޮށްފައިވާ ަބއެއްކެމްޕެއި ނަމަވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހިނގާފައިނުވާކަމަށާއި

  ފެނިފައިވެއެވެ. މަންޒަރުތައް 

 

 

 

 



 
19 

 ޓަރިންގމޮނި މީޑިޔާ 3.5
 

 3 މާތުތައްމަޢުލޫ ގެނެސްދީފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ވޯޓުލުމުގެ މެދުވެރިކޮށް ލަތްތައްވަސީ މީޑިއާގެ ގުޅިގެން އިންތިޚާބާ ރިޔާސީ

 ބޭްއވި  ބުޚާިއންތި ފެށިގެން ހިސާުބން ކުރި އިއުލާން ބުޚާއިންތި އެގޮުތން. ކޮށްފައެވެ ޓަރމޮނި ބަހާލައިގެންވަނީ އަކަށްޙަލާމަރު

ވޯޓުުލްނ  ބުގެޚާއިންތި ކަންކަމާއި ނުފާހަގަކުރެވު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޙާބު ،ކަންކަމާއި ާފހަގަކުރެވުނު ނިޔަލަށް ކުރީދުވަހުގެ ދުވަހުގެ

ނޑު. ޓަރކޮށްފައެވެމޮނި ކަންކަްނވަނީ  ހިނގި އޮތް ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް  ކުރީ ޓަރމޮނި ގޮތެއްގައި މައިގަ

 ،ންއޮންލައި މިހާރު ،އޮންލައިންއާއި ސަން ،13 ޗެނަލް ،ޓީވީ ސަންގު  ،ޓީވީއާއި ރާއްޖެ ،ޓީވީއާއި ވީ ،ޕީއެސްއެމްއާއި/އެމް.ވީ.ޓީ

 ،އެމްވީ ރާއްޖެ ،އޮންލައިން ވާނުވާ  ،ލައިވް ކުޅުދުއްފުށި ،ލައިވް އައްޑޫ ،ޕްރެސް ދަ ،އުސްވީނި ،ޕީ.އެފް.ވީ ،އޮންލައިން ތުގުވަ

 ވޯޓުލުމުގެ މީޑިޔާއިން ސޯޝަލް އަދި ސްޓައިމް އޭދަފުށި ،ނާރެސް ،ޑެއިލީ ނޫނު ،ވިޔަސް ،އާފަތިސް ،ނިއުސް މިކަލް ،ދުވަސް

 މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ ކުރެވިފައިވަނީ މަސައްކަތް މި. ތަކެވެޚަބަރު މަޢުލޫމާތާއި ގެނެސްެދމުންދިޔަ ބެހޭގޮތުން ކަންތައްތަކާ

 .ޓީމަކުންނެވެ ޚާއްޞަ އެކުލަވާުލވުނު މިކަމަށްޓަކައި ތެރެއިން

 

 މާތުމަޢުލޫ ރޭވިފައިވާގޮތުގެ ކަންކަން ސަލާމަތީ ޚާބުގެއިންތި 3.6
 

 ވޯޓުލުމުގެކުރިންނާއި  އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ ަބއްދަލުވުމުގައި ބާއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން މި ސަރވިސްއާއެކު ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 އިންތިޚާބު  އަދި. އެވެފާހަގަކުރި ތައްޔާރުވަމުންދާކަން ކަންކަމަށް  ދިމާވެދާނެ އިންތިޚާބަށްފަހު އަދި ތެރޭގައިއިންތިޚާބުގެ

 ެބހޭގޮތުން  ގޮތްތަކާ ލިއޭޒްކުރެޭވނެ ކަންކަން ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް ުގޅޭގޮތުން ފަރާތްތަކާ ޓަރކުރާނެމޮނި

ފުުލހުން މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުަވުހ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި  މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާކަމަށް

ކޮިމޝަނާއެުކ  ،ރަކާތްތެރިވާނެކަމަށްވެްސ ފުލުހުންއިންތިޚާބުގެ ގާޫނނުތަކާއި ޤަވާިޢދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަިތން ުފލުހުން ޙަ

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވެއެވެ. 
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 ެއއް ޞާޚުލާ ަކންަކންކަުމގެ  ގިނހި  ކުިރން އިްނތިޚާބުގެ  .4
 

ދަލުކޮށް ޓީތަކާއި ބައްޕާއްސަސާތަކާއި، ސިޔާސީ އަލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުޙާއިންތިޚާބުގެ ކުރިން ހިނގިކަންަކމުގެ 

. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވެތައްވަނީ އެއްކުރެވިފައެކާއި މަޢުލޫމާތުބަރުތަޚައެކު މީޑިޔާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާ

އޮބްޒާވުކުރުމުގެ  ންތިޚާބުއިވި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާ ކުުރމަށް ފަހު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރު ވަނީ ރިވިއުއެއް ތައްޔާރުކުރެ 

މާއި އަދި  ކަންކަވެފައިވާ. މިމަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ފާހަގަހުށަހެޅި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެކޮމިޓީއަށް  މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ތަފްޞީލްއަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ކޮމިޝަނުން

  

 ޖިސްޓްރީލިބިގެންވާ ީމހުންގެ ރަ އްޤުޙަގެ ވޯޓުދިނުމު .4.1

ބެއް އިްނތިޚާތިން )ހ( ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުެގ މަ 9(ެގ ޤާނޫނު  ިއންތިޚާބުތަކާެބހޭ ޢާންމު ) 2008/12ޤާނޫނު ަނންބަރު  -

އެކު ންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތާދުވަސް ކުރިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެ 45ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

، ޖިންސާއި، ދާއިމީ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވޯޓު ދިނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ނަމާއި

އެޑްރެސް އެނގޭނެގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝައިޢުކުރަންވާނެކަމަށް 

ވިފައެވެ، ނަމަވެސް ާފހަގަުކރެ މިލިސްޓް އާންމުކޮށްފައި ނުވާކަންވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

 1414މާއެކު ކުރުކްވެްބސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ޗެ ކޮމިޝަނުގެމިމާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް 

  ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.ކްރަޖިސްޓްރީ ޗެ މެދުވެރިކޮށް

ފަހިވެފަިއ  ޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުގެ ފުރުސަތުއެކު އެލިސްކުލަވާލި ލިސްޓު އާންމު ކުރުމާއެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން -

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ވަީނ ، އިވަރުކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާކަން ކަށަޞައްޙައޮތުމުން ވޯޓުާލ މީހުންގެ ރަިޖސްޓްރީ 

އަލުން ވޯޓު  ،ބަދަލު ެގނެސް ގޮތަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުންއެއް ފައެވެ. ހުށަހެުޅނު ޝަކުވާތަކާޝަކުވާ ހުށަހަޅާ

މުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރުކްއްޤު ލިިބފައިވާ މީުހންގެ ލިސްޓު އާންުމންނަށާިއ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޗެޙަދިނުމުގެ 

ވޯޓުލުމުެގ ކަން ކަށަވަރުުކރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މުހިއްމުކަްނކަން ކޮށްފައިވާކަން ަވނީ ފާހަގަުކރެވިފައެވެ. ޞައްޙަގެ ލިސްޓު
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 2018ޙައްޤުލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފަިއަނލް ރަޖިސްޓަރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި އާްނމުކޮށްފައިވަނީ 

 ވަނަދުވަހުއެވެ.  4ސެޕްޓެންބަރު 

 

 ޖިސްޓްރޭޝަންރަ-ރީ .4.2

ފަހަރުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މި 12ގެ  (ޤާޫނނު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު) 2008/12ޤާނޫނު ނަްނބަރު  -

އިލެކްޝަންސް  ކަށްބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެެހން ރަށެއްަގއި ވޯޓުލުމަށް ޭބނުންވާ ފަާރތްތަ ޚާރިޔާސީ އިންތި

ސްނަގައިގެން އި. އެހެން އަހަރުތަކާިއ ހިާލފަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝންިއން ކޮމިޝަންއިން އެފުރުސަތު ހުޅުާވލިއެވެ

-އެއްގައި ރީރަސްމީ ސިފަ އްސަސާތައްއަމިފަހަރުވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި، ކުންފުނިތަަކށާއި، މިނިވަން މު

ވެ. ސަރުކާރުގެ އެކޮިމޝަންއަށް ފޮނުވައިިދނުމަށް ެއދިފައެއެއޮފީހަކުން ކުގެ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަ 

ދުވަސްތަކެއް  ރަޖިސްޓްރީ ނުެވ ގިނަ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުަށެހޅިފޯމުތައް ރީ-އޮފީސްތަކުންނާއި، ކުްނފުނިތަުކން ރީ

ލޫމާުތ ތްތަކުގެ މަޢުމަވެ ފޯމު ހުށަހެޅި ަފރާރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު ހަ-ވެގެންދިޔަކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ރީ

 5626މަށްބުނެ ކަން ކަށަވަރުނުވާކަޞައްޙަވަނީ ފޯމުތަކުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާްނމު ކުރިއިރު އެކޮމިޝަނުން

ޝަނުްނ ސްޓެއް ިއލެކްޝަންސް ކޮމިސައްީބސް( ފަރާތެއްގެ ފޯމު ބާތިލްޮކށް އެފަރާތަކު ލި ހަސަތޭކަ )ފަސްހާސް

ށަހެޅި ފަރާތްތަކަްށ ހުރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު -. މިލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ރީކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަެމވެއާންމު

 ހުޅުވާލާފައެވެ.  ީނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވަ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންއިލެ

ތަކުން ފަހު ވަުގުތ  ސިޔާސީ ޕާޓީށަހެޅުމުގައިރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ފޯމު ހު-ރީ -

މާވިކަން  ބުރުއެރުންތަކެއް ދިއިާދރީ އިންތިޒާމުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމުތައް އެއްފަހަރާ ހުށަހެޅުމުން،

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ކުރުންކެންޕެއިން .4.3

ނަންބަރު  ޤަވާޢިދުނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަާވލާފައިވާ އާއި އެޤާ ގެ ޤާނޫނު(އިންތިޚާބު)ިރޔާސީ  2008/12ނަްނބަރު  ޤާނޫނު -

2018/R-71 ިނޑިޓޭުޓންަނށް  ގައ ނޑިޓޭޓުންނާއި ކެ ދު ހޯދުަމށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ތާޢީބަޔާންކުރާ ކެ
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ނޑުގެ ބޭރުން ގިނަކަންކަން ހިނގާފައިވާކަން ދަކުރި ގައި ވާއިންތިޚާބުއެގޮތުން ރިޔާސީ  އިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފަ މިންގަ

 އެވެ. އިވެ ފާހަގަކުރެވިފަކެންޕޭނަށް ހުރަސް އެޅުމުގެކަންކަން ހިންގާފައިވާކަން، ކަންކަމާއި ދެފަރާތުގެ އަބުރަށް ގެއްލުންވާފަދަ 

 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު .4.4

މަތިްނ ތުގެބަޔާންކުރާ ގޮނަ މާއްދާގައި ވަ 62ގެ  (ޤާނޫނު  އާންމު ބެހޭބުތަކާޚާއިންތި) 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  -

، އެވެ. އެގޮތުންއިވެޤާއިމުކޮްށފަ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް އިލެްކޝަންސްގުޅިގެން ަޝކުވާ ބާޚާރިޔާސީ އިންތި

އިންޓުންގެ ގޮތުގައި އަދި ރަށު ފޯކަލް ޕޮ އި، އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާޤާއިމުކުރުމާޝަނަލް ކޮންޕްލައިންސް ބިއުރޯ ނޭ

 ގަންނަމުންދިޔަކަން ބަލައި ޅިގެން އަންނަމުންދިޔަ ޝަކުވާތައްގު ބާއިންތިޚާކަނޑައަޅައި،  ސިލްތަކުން މުވައްޒަފުންކައުން

 ބާޚާސީ އިންތިކައި ރިޔާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަބު އަމާންަކމާޚާނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންތި އެވެ. މިއިވެފާހަގަކުރެވިފަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ޔަކަން އްލުކުރެވެމުންދިޙަ މުއްދަތުތަކުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދުރާލާ  ގުޅިގެން ކަ

 އެވެ. އިވެފާހަގަކުރެވިފަ

 

 ޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްުޓން ސޯރި .4.5

ނަމަވެސް   ށާއި،މަްށކަމައްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެްއޓުިރސޯޓެ 7ފުަރތަމަ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު -

 ވުރެމީހުންނަށް 100ށް ގައި ވޯޓު ލުމަފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ރިސޯޓުތަކު ކުރާރަޖިސްޓަރ-ރީ  ،ިނންމުން ަބދަލުކޮށް އެ ންފަހު

  ެއވެ.އިވެލާންކޮށްފަޢުއެކަން އާންމުކޮށް އި ިއ،ގައި ވޯޓިފޮށި ބަހަްއޓަން ނިންމައިތުރުވާ ކޮންމެ ރިސޯޓެއް

 

 ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަްށ ޖިސްމާނީ  .4.6

 ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަ ޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަަކށް ވޯޓު ދިނުމުގައި -

ލުންނަށް އެކަނިކަމަްށ ރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަޒުތަކުގައި ޙަވޯޓުލާ މަރުކަ  އެހީތެރިވެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން

އެމީހަކު ޭބނުންވާ މީހަކު ލައްާވ ރުދާހުގައި ވޯޓުކަ ،ލްޮކށްބާޠި ނިންމުން އެ ،ފައިީވނަމަވެސްހަމަޖައްސާ ކޮމިޝަނުން އެ

 އެވެ. އިވެއިންތިޒާްމ ހަމަޖައްސާފަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއްލައްވާ ފާހަގަޖެހޭނެނުވަތަ 
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 ުކރުން ވްއޮބްޒާ .5

 
 އްދުތައްޙަރަކުރި ސައޮބްޒާވް 5.1
 

 ވްކޮށްފައިވަނީޒާއޮބް. ޮކްށފައިވެއެވެ ވްއޮބްޒާ ފޮށި 24 އްދެއްގެޙަސަރަ 15 ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަުނގެއިންތިޚާބުގައި  ރިޔާސީ

. ތ ،ނިލަންދޫ. ފ ،މާމިގިލީ. އދ ،ތިލަުފށި. ކ ،ހިންނަވަރު. ޅ ،ކުޑަފަރީ. ނ، ކޮމަންޑޫ. ށ ،ކެލާ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު. ހއ

ނޑުހުޅުދޫ. ގއ ،ންދޫކުނަހަ. ލ ،ތިމަރަފުށި ޖަލުގައި  މާފުށިހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ އަދި  ،މާލެ ،ސިޓީ އައްޑޫ ،ސިޓީ ފުވައްމުލަކު ،ކަ

 .ޮފށިތަކެވެ ވޯޓު ބަހައްޓާފައިވާ

 ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވުކުރި ސަރަޙައްދުތައް  – 2ތާވަލު 

ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ  ޓަށްފޮށް ވޯޓު
 މީހުންގެ ޢަދަދު 

 ވޯޓުފޮށި  ބަރު ނަން  ވޯޓުފޮށީގެ

432 A05.06.1  ާ1-ހއ. ކެލ 
346 B02.05.2 .2-ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ 
438 C03.11.1 .1-ކޮމަންޑޫ ށ  
389 D01.04.1 ީ1 -ނ. ކުޑަފަރ 
598 G01.01.2 ު2- ޅ. ހިންނަވަރ 
1071 X02.1.1 ި1-ކ. މާފުށ 
162 V01.1.1 ި1- ކ. ތިލަފުށ 
539 I01.10.2  .2- މާމިގިލިއދ 
524 L02.05.2 ޫ2- ފ. ނިލަންދ 
426 N02.10.1 .1 -ތިމަރަފުށި ތ 
442 O04.11.1 .1 -ކުނަހަންދޫ ލ 
377 P03.09.1 .ނޑުހުޅުދޫ ގއ  1 -ކަ
746 R03.01.1 ާ1 -ފުވައްމުލައް ދެކުނު ދާއިރ 
659 S05.1.5  ޫ10-އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދ  
415 S01.1.3  ޫ3-އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުދ  
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748 T13.1.3  ެ3 -ވިލިމާލ 
1190 YT.0.2  ް2-ހުޅުމާލެ އެހެނިހެނ 
755 YT.0.3  ް3-ހުޅުމާލެ އެހެނިހެނ 
1076 E02.0.1  ެ2 -ރ. އަތޮޅު، މާލ 
1113 Q04.0.1  ެ4 -ގދ. އަތޮޅު، މާލ 
1265 K01.0.1  ެ1 -މ. އަތޮޅު، މާލ 
938 T11.1.2  ެ2 -މާފަންނު މެދު، މާލ 
845 T02.1.2  ެ2 -މެދުހެންވޭރު، މާލ 
842 T07.1.2  ެ2 -މައްޗަންގޯޅި އުތުރު، މާލ 

 

 އޮބްޒާވަރުން  5.2
 

. ތްތެރިވެފައިވެއެވެޙަރަކާ މުވައްޒަފުން ހުރިހާ ކޮމިޝަނުގެ ގައިގޮތު ވަރުންގެއޮބްޒާ އިންތިޚާބުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ -

ނޑައަޅާފައިވާ ވްކުރުމަށްއޮބްޒާ ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ  ފޮށިތަކަށް އެކި ރުންވަޒާއޮބް ،ބަލައި ޢަދަދަށް ފޮށީގެ ކަ

ނޑައަޅައި ނޑައަޅާފައި ލީޑަރުން ޓީމް ސަރަޙައްދުތަކަށް އެކި ވްކުރިއޮބްޒާ ،ކަ ނޑައެޅުމުގައި ރުންލީޑަ ޓީމް .އެވެވާނެކަ  ކަ

 ފަރާތްތަކަށް  ވާިލބިފައި ތަޖުރިބާ ކަމުގެ ،ޙަރަކާތްތެރިވެ ގޮތުގައި ވަރުންގެޒާއޮބް އިންތިޚާބުތަކުގައި މީގެކުރީގެ

ނޑައެޅުމުގައި ވަރުންއޮބްޒާ ފޮށިތަކަށް ،މީގެއިތުރުން .އެވެއިސްކަންދީފައިވާނެ  ނޫން ރަށްރަށަށްރަށް ލަ އަމިއް އެމީހެއްގެ  ކަ

 .އިސްކަންދީފައިވާނެއެވެ ފޮނުވުަމށް ތަންަތނަށް ނެތްުގޅުން ގޮތުން ޢާއީލީ އެމީހަކާ ނުވަތަ

ނޑުތަކާއި ގެންގުޅެންޖެހޭ ވްކުރުމުގައިއޮބްޒާ އިންތިޚާބު -  ރިޔާސީ  ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅުންހުރި އިންތިޚާބާ ،މިންގަ

 ހުރިހާ  ކޮމިޝަނުގެ ،ގޮުތން ލުވެރިކުރުމުގެއަހު ވަރުންޮއބްޒާ ގޮްތތަކަށް ރާވާފައިވާ ކޮިމޝަނުން ވްކުރުމަށްޒާއޮބް އިންތިޚާބު

 ތެރޭގައި  ބައިތަކުގެ ނަގައިދެުވނު ޓްރެއިނިންގތަކުގައި މި. ހިންގާފައިވެއެވެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޓްރެއިިނންގ ވަރުންނަށްއޮބްޒާ

 ވްއޮބްޒާ ،ގޮތާއި ކުރިއަށްގެންދަންެޖހޭނެ އިންތިޒާމްކުރެވި ކަންކަން އްދުތަކުގައިޙަ ސަރަ މަރުކަޒުތަކާއި ވޯޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުލާ

 ޓްރެއިނިންގ ޗެކްލިސްޓްގެ ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ވްކުރުމުގައި ޒާއޮބްއަދި  ،ގޮތް ރާވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް

 . ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
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މާ ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޓީ ކޮމިޝަނުގެގެންދިޔަ މަސައްކަތުގައި ނުން ކުރިއަށްކުުރމަށް ކޮމިޝަވްއޮބްޒާއިންތިޚާބުގެ ކަންކަން  -

ފުންނާއެުކ ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަވްއޮބްޒާމިގޮތުން އިންތިޚާބު . ވޮލަންޓިއަރުންަނށް ހުޅުވާލެވުެނވެ

ލް މީޑިއާ ގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަގެޒެޓް އަދި ކޮމިޝަނުސަރުކާރުގެ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދުމަށް 

މަށް ފޯމު ންނަށް ވުމިގޮތުން ޝަުޢޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ވޮލަންޓިައރު. އިޢުލާންކުރެވުނެވެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް

އަދި . އެވެކޮށްފައިވެޓީމާއެކު މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެވޮލަންޓިއަރުން  4ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޖުމްލަ 

ގެންދިޔަ ްނނަށް ކުރިއަށްމުވައްޒަފު ކޮމިޝަނުގެގޮތުން، ކުރުވުމުގެ ވޮލަންޓިއަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވްއޮބްޒާ

 . ބައިވެރިކުރެވުނެވެއެފަރާތްތައް އްގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެ 2

ނޑު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ  - އިވާ ވެފަޓްރީޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްވޮލަންޓިއަރުން ހޮވުމުގައި ބަާލފައިވާ މައިގަ

 ،ނުވުމުގެ އިތުރުންކަމުގައިގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީނުވުމާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީގައިކަމުފަރާތެއް

ގެ މީހެއްކަމުގައިވުްނ ރާ ދެމެދުއަހަ 55އަހަރާއި  18ނުވުމާއި، އުމުރުން އިލީ މެންބަރެއް ކަމުގައިޢާރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ 

 .ެއވެވެކޮށް، މިކަންކަމަށް ބަލާފައިމަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތު އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުން ޝަރުތު އަދި

 

 ކުރިގޮތް އޮބްޒާވް 5.3
 

ކުރުމަށް ވްމަރުޙަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާ 3އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ގެ  18:00ގެ ކުރިން ާމޙައުލު އޮތްގޮތާއި  18:00ދުވަހުގެ ކުީރ ދުވަހުގެ  އޮންނަ އިންތިޚާބު ގައިސަރަޙައްދުތަކުނިންމާފައިވާ 

އިންތިޚާބު ބޭއްވި ދުވަހުެގ  ރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ.ވަރުން ޙައޮބްޒާތޯ ބެލުމަށް މަނާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިޔަށްދިޔަ ކުރުންފަހުން 

ނޑި އެފޮިށ އިން ެފށިގެން  6:45ހެނދުނު  އެ އޮބްޒާވަރަކު ބަލަހައްޓާ ޮފށްެޓއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިުޢލާނުކޮށް ނިމެންދެން މެުދނުކެ

އާ ހަމައަށް މާޙައުލު ޮއްތގޮތް ކޮމިޝަނުގެ ޮއބްޒާވަރުން  6:00އަދި ވޯުޓެނގި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވެއެވެ.ވްކޮށްފައިއޮބްޒާ

 ލަކުން ކުރިއަށް ގެނދިއުމަށްއުޞޫގައި އެއް ވްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަން ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްއޮބްޒާ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވެއެވެ. 

ތަކާއި ޤަވާޢިދު، ިއންތިޚާބާެބޭހ ޤާނޫނުތަކާއި މި ޗެކްލިސްޓުތައް ެއކުލަވާލާފައިވަނީ ކުރެުވނެވެ.ނުންޗެކްލިސްޓެއް ބޭ 12
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެކޮމިޝަނުގެ ތަމްރީންތަކުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިޗެކްލިސްޓްތައް ޖަުދވަލުބިނާކޮށެވެ. 

 

 އޮބްޒާވުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ޗެކްލިސްޓުތައް  – 3ތާވަލު 

 ކުރިން ސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު  ގެ 18:00 ދުވަހުގެ ( ހޮނިހިރު ) ބަރސެޕްޓެން 22  - 01ޗެކްލިސްޓް 

       ( އާދިއްތަ) ވާ 23 ބަރުސެޕްޓެން ،ފެށިގެން އިން 18:00 ދުވަހުގެ( ހޮނިހިރު) ވާ 22 ބަރުސެޕްޓެން - 02ޗެކްލިސްޓް 
 ސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު  ހަމައަށް  ފެއްޓުމާ ވޯޓުލާން ދުވަހު

 ވޯޓުފޮށި ބެހެްއޓިފައިވާ މަރުކަޒުގެ މަޢުލޫމާތު  - 03ޗެކްލިސްޓް 

 ކަްނތައް ބަަލންޖެހޭ ފަށާއިރު ވޯޓުލުން - 04ޗެކްލިސްޓް 

 ކަންތައް ބަލަންެޖހޭ ކުރިޔަށްދާއިރު ވޯޓުލުން - 05ޗެކްލިސްޓް 

 ޢަމަލުތައް  ލުންގެވޯޓުލާން އަންނަ މީުހންނާއި އޮިފޝަ - 06ޗެކްލިސްޓް 

  ޓަރުންގެ ަޢމަލުތައްމޮނިއޮބްޒާވަރުންނާއި  - 07ޗެކްލިސްޓް 

 ފުލުހުންގެ ޙަރަކާތްތައް  - 08ޗެކްލިސްޓް 

 ފަާރތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެރިކަންހޯދި  - 09ޗެކްލިސްޓް 

  މަޢުލޫމާތު ގާ ކަންކަމުގެނހި އިޢުލާނުކުރާއިރު ނަތީޖާ އަދި ގުނާިއރު ވޯޓު ނިމޭއިރާއި ވޯޓުލުން - 10ޗެކްލިސްޓް 

 ނަތީޖާ ޝީޓް  - 11ޗެކްލިސްޓް 

 ގެ ޙާލަތު ސަރަޙައްދު އިއުލާންކުުރމަށްފަހު ޖާނަތީ ވަގުތީ ވޯޓުގެ - 12ޗެކްލިސްޓް 

 

ތް ބެލުމަށާއި އުލު އޮތްގޮމާޙަ ވަގުތު ރަށުތެރޭގެ ދިޔަވްކުރަމުންއޮބްޒާފޮށިތައް ވޯޓު ވަރުން އޮބްޒާދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ބޭއްވި އިންތިޚާބު 

، އިތުރުންމީގެ ކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ.މޯބައިލް ޓީމްތަކެްއ އެ ސަރަޙައްދުތަވަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮބްޒާ

މުގެގޮތުން ކޮމިޝަންގައި ޓީމްތަކެްއ އްސުއެދުަވހުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެ، މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށާއި ހުށަހެޅޭކޮމިޝަނަށް 

ޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން މޮނިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމުެގ ކަންަކން ކުރިއަށްދާގޮތް މީޑީއާ މެދުެވރިކޮށް އަދި  އެވެ.ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވެ
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މި ޓީމުތަކުން އެއްކުރަމުން ދިޔަ މަޢުލޫމާތު ވަގުުތން ވަގުތަްށ  މިަޝނުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވިވެފައިވެއެވެ.ޓަރިންގ ޓީމެއް ކޮމޮނި

ގެްނގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އަވަސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓީމުްނ ކުރިއަށް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްސާކުރުމާއި، ޑޮކިއުމެންޓްކޮމިޝަނާ ޙިއް

 ގެނެވި، ޙައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށްލެޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އި
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 ތައް ާތރީޚު ލާނުތަކާިއ އިޢު ުމހިްނމު ބެހޭ ރިޔާީސ ިއންތިޚާބާ  .6

 

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ މުހިންމު އިޢުލާނުތަކާއި ތާރީޚުތައް  – 4ތާވަލު 

 ތާރީޚް ތަފްޞީލް  

 ކަލްފޯ ސިޓީ /އަތޮޅު/ރަށު ބޭނުަމށް އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018 1
 މޭ ގެ ނިޔަލަށް( 20) ބެހޭ ހޯދުމާ ޕޮއިންޓުން

މޭ 09  

ޓްރެއިނަރުން  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް 2
 ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް( 14) ހޯދުން

މޭ 24  

 ކަލްފޯ ސިޓީ /އަތޮޅު/ރަށު ބޭނުަމށް އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018 3
 މޭ ގެ ނިޔަލަށް( 28) ބެހޭ ހޯދުމާ ޕޮއިންޓުން

މޭ 27  

 23) ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް އިޢުލާްނކުރުން 2018 4
 (2018ސެޕްޓެންބަރު 

 7 ޖޫން

ޝަކުވާ  ޓަށްރުމާއި ލިސްމުކުއާންވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ ލިސްޓް  5
 ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް( 20) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ޖޫން 10  

ގަސްޓް ގެ އޯ 15) ޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުންމޮނި 6
 ނިޔަލަށް(

ޖޫން 15  

ގެ ފުރުޞަތު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެުޅމު 7
ނޑު ރޭޖޫން ގެ  20 –ޝަކުވާ ބަލައިގަުތމުގެ ގަޑި އިތުރުކުރުން  –ހުޅުވާލުން  ގަ

 އަށް 10:30
ޖޫން 20  

ފިޝަލުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އޮ 8
 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް( 19)  އިއުލާން ކުރުންހޯދުމަށް

ޖޫން 28  

ދަލުތައް ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަ ޙައްޤުވޯޓުދިނުމުގެ  9
       ޢާންމުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް( 12)
ޖުލައި 1  
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 ،ށީގެ ނަމާއިވޯުޓފޮ ،ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަްނބަރާއިމީހުން ދިރިއުޅޭ  10
 ންވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން އިޢުާލން ކުރު

ޖުލައި 15  

ޖުލައި 16 މުކުރުންއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ޤާއި 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  11  

ސްޓަރީ ކުރުމަށް ތަން ނޫން އެެހން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަްށޓަކައި ރަޖިރަށްވެހިވެފައިވާ  12
 ގެ ނިޔަލަށް( 2018އޮގަސްޓް  11ހުޅުވާލުން )

ޖުލައި 16  

ޓުލުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ަތނެއްގައި ވޯ 13
 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް( 11) ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ޖުލައި 18  

 ހޯދުމަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އޮފިޝަލުން 14
 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް( 25) އިޢުލާން ކުރުން

ޖުލައި 19  

      ލުންއިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 15
 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް( 14)

ޖުލައި 23  

       އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާުލން     2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  16
 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް( 4)

ޖުލައި 23  

       އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން   2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  17
 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް( 10)

ޖުލައި 24  

 ކަލްފޯ ސިޓީ /އަތޮޅު/ރަށު ބޭނުމަށް އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018  18
 އޯަގސްޓްގެ ނިޔަލަށް( 26) ބެހޭ ހޯދުމާ ޕޮއިންޓުން

އޯގަސްޓް 14  

އޯގަސްޓް 15 ތީބުކުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންަތއް ތަރު އަށް ކުރިމަތިލި 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  19  

ވަނަ މާއްދާ  14 އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫނުގެ  ،ނަންތައް ތަރުީތބު ކުރުމަށްފަހު 20
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 10އާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫުނގެ 

 ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫާމތު ާޢންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން 
އޯގަސްޓް 18  

ން އައްޔަން މަންދޫބުއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބް  21
 ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރުން

އޯގަސްޓް 19  

ވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޯފމު ބާޠިލު-ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރީ 22
ސްޓް ގެ އޮގަ 29-27ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރުން )-ފަރާތްތައް އަލުން ރީ

 ނިޔަލަށް(

އޯގަސްޓް 24  
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އްމުކުރުމާއި ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިްސޓު ޢާވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  23
 ހުޅުވާލުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް( 29)
އޯގަސްޓް 26  

ބަރސެޕްޓެން 2 ޢުލާން ކުރުންރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފަހު ވޯުޓފޮށިތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަްއ އި-ރީ 24  

ބަރސެޕްޓެން 4 ކުރުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާްނމު 25  

ންޓްސް އަތޮޅު / ސިޓީ ކޮމްޕްލައި ،އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް 26
 ބިޔުރޯތަށް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަުތން ހުޅުވާލުން 

ބަރސެޕްޓެން 13  

ބަރު ސެޕްޓެން 23 ގެ ވޯޓުލާ ނިންމާ ގަޑި ބަދަލުވުން  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  27  

ބަރސެޕްޓެން 24 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  28  

ބަރސެޕްޓެން 29 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލަން ކުރުން  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  29  
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 ފާހަގަކުެރުވނު ަކންކަން ުކރިއިުރ އޮބްޒާވް .7

 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކުރިން ގެ 18:00 ދުވަހުގެ ހޮނިހިރުވީ  22 ބަރުސެޕްޓެން 7.1
  

ދެަފރާތުންވެސް  ނގާަފއިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އްދެއްގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިޙަކުރިއެއްވެސް ސަރަ ވްއޮބްޒާ .7.1.1

ރަކާތްތައް ނިންމަން ން ޙަ ކެމްޕެއި ވެރިކަމާއެކުގައިކަމަށާއިޞުލްޙަގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށްރަކާތްތައް ން ޙަކެމްޕެއި

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި  ރަކާތްތައް ހުއްޓާލާފައިވާކަން ން ޙަ ކެމްޕެއިފަރާތުންވެސް  އަށް ދެ 18:00ކަ

 ރެވިފައިވެއެވެ.ގަކުފާހަ

 އާދިއްތަ ވީ 23ބަރު ސެޕްޓެން ،އިން ފެށިގެން  18:00ދުވަހުގެ  ހޮނިހިރު ވީ 22ބަރު ސެޕްޓެން 7.2
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހަމައަށްމާށުދުވަހު ވޯޓުލާން ފެ

 
ވާކަްނ ނުމަލެއް ފެނިފައިޢަކުރުމުގެ އެއްވެސް ންކެމްޕެއިދު ހޯދުމަްށޓަކައި ތާޢީ އްދުތަކުންޙަސަރަ އޮބްޒާވުކުރެވުނު .7.2.1

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ. ގާފައިނުވާކަން ފާނއްދެއްގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިޙަ އެއްވެސް ސަރަ  ކުރެވުނުއޮބްޒާވް .7.2.2

ކަމުގައި ޙައްދުތަކެއްކަކީވެސް ވޯޓުލުމަށް އެކަށޭނަ މާޙައުލެއް އޮތް ސަރައްދުތަޙަހުރިހާ ސަރަ އޮބްޒާވުކުރެވުނު އަދި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

  

 އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ވީ  23ސެޕްޓެންބަރު  7.3
 

ލާ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާންޖެޭހ ށް ހާިޒރުވީ އެފަރާތްތަކުން ވޯޓު ލާ މަރުކަޒައޮފިޝަލުން ވޯޓު  ފޮށްޓެއްގެ  3 ޒާވުކުރެވުނުއޮބް .7.3.1

  ވެ.ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެށްވުރެ ފަހުންކަން އަ 7:00ކަމަށްވާ  ގަޑި
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ފިަޝލުންނާއެުކ އޮ 5މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާ ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުްނ  އޮބްޒާވުކުރެވުނު .7.3.2

 .ޓުލާން ފެުށނުކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެވޯ

ކުރި ހުރިހާ ޒާވުއޮބް ،ލުން ގަޑިޖެހިެގން އައި ނަމަވެސްޝަބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި އޮފިއޮބްޒާވުކުރެވުނު  .7.3.3

  އެވެ.ވިފައިވެ ފާހަގަކުރެބަރު ދޫކުރަން ފަާށފައިވާކަންގެ ކުރިން ކިއު ނަން 8:15ކެއްގައި މަރުކަޒުތަ

 މުކޮްށފައިވާކަންންއާ ގޮތަށް 2އްޤު ލިބިގެންވާ މީުހންގެ ލިސްޓް ވޯޓުލުމުގެ ޙައޮބްޒާވުކުރެވުނު މަރުކަޒުތަކުގައި  .7.3.4

ންނަްށ މުއާން ފޮށިތަކުގައި މިލިސްޓު 75% ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވްކުރި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް 

 ނީ ފޮތެއްގެ މުކޮށްފައިވައާންއެ ލިސްޓް ފޮށިތަކުގައި  %25 ،ހުރިނަމަވެސްނާނެެހން ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިފެން

  ސިފައިގައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދުންތެރިކަން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެ މަރުކަޒެއްގައި، 10 ރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިންމަ ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވުކުރި .7.3.5

 ވެ. ފާހަގަކުރެވުނެޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފަިއނުވާކަން  އުހުންނަ ފަރާތްތަަކށް ވަދެނިކުމެ

ރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުން ކެމްޕެއިގެ ކުރިމަތީގައި ސަރަޙައްދުހެއްިޓފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބެ 2 ނުން އޮބްޒާވްކުރިކޮމިޝަ .7.3.6

  ން ހުރިކަމަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފެންނަ  އާލާތްތައް

ފުލުހުން  2 ވޯޓުލުން ެފށެންދެން  މަުރކަޒުގައި 1 ުގެ ތެރެއިންމަރުކަޒުތަކވޯޓުލާ  ުރިކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވުކ .7.3.7

 ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.ތިބިކަން 

މަސައްކަތް  ތައްެޓބްލެޓް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުްނކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ   .7.3.8

 ރެވިފައިވެއެވެ. ގިނަ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ަލސްވެގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ޓުކަުރދާސްތައް ޮފށްޓެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ ޮފށްޓެއްގަިއވެސް ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވޯ 3އޮބްޒާވުކުރި  ކޮމިޝަނުން  .7.3.9

ޓެއްގަިއ ފޮށް 7ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޮބްޒާވްކުރި ޒިރުގައި ގުނައިފައިވަރުންގެ ޙާއޮބްޒާ

 ެއވެ. އިވެފަވަނީ ފާހަގަކުރެވިކަންއި ވަކިވަކިން ގުނާފައިނުވާވޯޓުކަރުދާސްތައް އޮބްޒާވަރުންގެ ކުރިމަތީގަ

އަދި ހުރިހާ ފޮށްޓެްއގައިވެސް ލިބުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދުތައް ޢިއުލާން ކޮށްފައިެވއެވެ.  އޮބްޒާވުކުރެވުނު .7.3.10

 އަށް ވުރެ އިތުުރނުވާ އަދަދަށް 1އި ހުރި ޢަދަަދްށވުރެ %ލިސްޓުގަ ލިބިގެންާވ މީުހންގެޙައްޤުވޯޓުލުމުގެ 

 ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަރުކަޒަކަށްވެސް ހުރިހާ ކަރުދާސް ވޯޓު
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ކެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފޮށިތަ 1 ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވްކޮށްފައިވާ  .7.3.12

 . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ އިޢުާލނުކޮށްފައިވާަކންގެ ސީރިއަލް ނަންބަރުތައް ފޮތްތަކުކަރުދާހުގެ 

ކަން އިވާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފަވޯޓުލާން ބޭނުންާވ ތަކެތި މަރުކަޒުތަކަށް ހުރިހާ  އޮބްޒާވްކޮށްފައިވާ .7.3.13

 ވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ

ނޑައަޅާފައިވާކަން  އްދެއްޙަސަރަ  ޞަކުރުމަށް ވަކިން ޚާއްހާ މަރުކަޒެއްގައިވެސް އޮބްޒާވުހުރި އޮބްޒާވުކޮށްފައިވާ .7.3.14 ކަ

 ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާ

ތަކުްނ ފޮށި 95% އްރު ގޮތުގައި ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް ހުރި ބޫުތތަކެއްކަން އޮބްޒާވުކުރިޫބތަކީ ސި ވޯޓިންގ .7.3.15

އެކަްނ  ތަްނ ެފންނާތީޓުގައި ާފހަގަޖަހާފޮީށގައި އޮބްޒާވުކުރަން ހުރި ފަރާްތތަކަށް ވޯއެއް . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

  ވެ.ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެގަޅުކޮށްދީފައިވާކަން ނމަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ރަ

ުރކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދިޔަ ގަޑީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަްނގައިގެންކަމަށް ބުެނ ބައެއް މަ .7.3.16

 އިވެއެވެ. ބޫތު ބަަދލުކުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަވޯޓުލާމީހާ އޮބްޒާވަރުންަނށް ކުރިމަތިވާގޮތަށް ވޯޓުލާ

ލި ލިބޭަކމަށާއި ގިނަ ޫބތުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަ  ގއޮބްޒާވުކުރި ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓިން .7.3.17

އިގެ ގަކުގައި ޖާމަރުކަޒުތަ 16އެވެ. ނަމަވެސް %ފާހަގަކުރެވިފައިވެ އެކަށީގެންވާ ޖާގަހުރިކަންމަރުކަޒުތަކުގައި 

   ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.  ތިކަންދަ

ވޯޓުފޮށި ށުމުގެ ކުިރން ވޯޓުލާން ފެ ،ލުމަށް ފޮށި ހުސްކަން ަކށަވަރުކޮށްރި ހުރިހާ ފޮށްޓެއްގައިެވސް ވޯޓުއޮބްޒާވުކު .7.3.18

 ބަންދުކުރީ އޮބްޒާވަރުންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. 

ތައްކަން ފެންަނގޮ ނަށްޓަރުންމޮނިފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ އޮބްޒާވަރުންނާ ފޮށްޓެއްގައިވެސް ވޯޓުހުރިހާ  .7.3.19

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވޯޓުލާން ފެުށނީ އޮބްޒާވު ކުރި % .7.3.20 ވޯޓުާލން ފެށުްނ  ފޮށިތަކުގައެވެ. 37ވޯޓުލާން ކަ

ވޯޓުލުން ކުރެވިފައިެވއެވެ. ފާހަގަ ވޯޓުލާން ފެށިކަންމިނިޓު ތެރޭގައި  20 ގިނަވެގެންލަސްވި ފޮށިތަކުގައިވެސް، 

 އަދި ލުންނަށް ތައްޔާރު ނުވެވިގެންނެވެ.ޝަފޮށިތަކުގައި ގަޑިއަށް ނުފެށުނީ އޮފި 73%ލަސްވި ފޮށިތަކުގެތެރެއިން 

 20% އެހެނިހެން ސަބަބުަތކާހުރެ ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށުްނ ލަސްވިއިރު 7%އޮފިޝަލުން ހާޒިރު ނުވެވިގެން 

 ެފށިވައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފޮށިތަކުގައި ގަޑިއަށް ވޯޓުލާން
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 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދިޔަވަގުތު 7.4
 
ނޑި އޮބްޒާވަރުންނާއި، .7.4.1 ލުންނާއި، ޝައިލެކްޝަން އޮފި  ދަތުރުެވރިންނާއި، ޑޭޓުްނގެ މަންދޫބުންނާިއ،ކެ

ނޑު މީހުންނަށް  ފުލުހުންނާިއ، މު ހަމަޖަްއސައިދީފައިވާކަން ލެވޭނެ އިންތިޒާވޯޓުގައި ނުޖެހި ކިއުމާބަ

 އިންތިޒާމު ލުމުގެ ވޯޓު ސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ހުރިހާ ފޮްށޓެއްގައިވެ އިވެއެވެ.ފަފާހަގަކުރެވި

 ހަމަޖައްސައިދީފައިވެއެވެ. 

އެފަރާތްތަކަށް  މޫނު ޗެކުނުކޮށް ގެފަރާތެއް 4 މޫނުބުރުގާ އަޅާފައިވާ ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިންއޮބްޒާވުކުރެވުނު  .7.4.2

 ވެއެވެ. ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިފައިވާލުމުގެ ފުރުޞަތުދީވޯޓު

 ންފަރާތަކަށް ވޯުޓ ނުެލވިދިޔަކަ 19ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވުކުރި ފޮިށތަކަށް ވޯޓުާލން އައި ޖުމްަލ  .7.4.3

 އެެހން މާއި،ނަންނެތު އިލިސްޓުގަ ވޯޓާސް ވުމާއި،ހަމަވެފައި މުއްދަތު އިޑީކާޑުއައޭގެތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ  އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށް ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ނަން ކޮށްފައިވާތީ އަދި  ރަޖިސްޓްރީ މަރުކަޒަކަށް

 .  ފާހަގަކުރެވުނެވެ  ދީފައިނުވާކަން ތުފުރުޞަ  ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގެއެ

ށް ހައްލުކޮްށދިނުމަށް ވާލުތަކާއި ޝަކުވާތަކައުފެދުނު ސު  އިވެސް ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދިޔައި ވަގުތުހުރިހާ ފޮށްޓެއްގަ .7.4.4

 19އިރު އޭގެތެރެއިން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ 27ޖުމްލަ މިގޮތުން ގަކުރެވުނެވެ. ހަފާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން

 އެވެ. ސަލައެއް އިލެކްޝަންގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ފޮނުވިފައިވެމައް 10މައްސަލައެއް ވެރިޔާ ހައްލުކޮށް 

ވޯޓުލާ އި ސަރަޙައްދުތައް ބެލިބެލުުމގަ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދިޔަ ވަގުތު ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މާލޭގެ އެކި .7.4.5

ިތބެންޖެހުނުަކން ނަވަގުތު ޓުލުމަށް ވަރަށް ގިއަދި ވޯގައި ތިބިކަމާ ނަބަޔަކު ކިއުމަރުކަޒުތަކުގެ ބޭރުގައި ވޯޓުލުމަށް ގި

 ވެއެވެ.އިފާހަގަކުރެވިފަ

 ވޯުޓ ކަރުދާސް ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށްފަހު .7.4.6

ފައިވާކަްނ ލާޓަށް ޯވޓުކަރުދާސް ވޯޓު ފޮށް ދެއްކުމާއި، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގަ ފެންާނނެހެން 

 ފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވި

ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގަިއ ނަން ނެތް ފޮށްޓަށް ވޯުޓލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ  އޮބްޒާވުކުރި ފޮށްޓެއްގައި، އެ .7.4.7

މި އެވެ. އިވެވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ ްމބަރަކަށް ވޯޓުލުމުެގ ފުރުޞަުތދީފައިވާކަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ
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 ގެ އުޞޫލެއްގެ ދަށުންކަމަށް އެ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންފުރުޞަތުދީފައިވަނީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނު

 މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވެއެވެ.

ނާއި މީޑިއާގެ ކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވުކުރި ހުރިހާ ފޮށްޓެއްގައިވެސް އޮބްޒާވުކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން .7.4.8

އަދި  ެއމް.ޑީ.ޕީ. ެއގޮތުން އެންމެ ިގނައިން ިތބީ ރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެޒިހާ 5ޓަުރން މޮނިފަރާތުން 

ކަލް އޮބްޒާވަރުންނާިއ ގިނަ ފޮށިތަކުގައި އެހެނިހެން ލޯއޮބްޒާވުކުރި . ގެ ފަރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެޕީ.ޕީ.އެމް

 6.އޮބްޒާވަރުން ިތިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ އަޤްވާމީބައިނަލް

ނޑިޑޭޓުންގެ މަ ، އިޓަރުންނާޮމނިއި، އޮބްޒާވަރުންނާބައެއް  އި ފޮށިތަކުގަ 45ކުރި %އޮބްޒާވު .7.4.9  ންދޫބުންގެ ކެ

ނޑާމަލުތައް ހުރީ ޢަ  ތެރޭގައި ފޯނު އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަަގކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މަރުކަޒުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 ބައެއް ވެ. އަދިއެއިވެފާހަގަކުރެވިފަ އަްނަނ މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކުންފަދަ ަޢމަލުތައްވޯޓުލާން  ،އިބޭނުންކުރުމާ

މަންޒަރު  އިއި ައޑާފޮޓޯނަގަޓަރުން މޮނިފޫޓަށްވުރެ ަކއިރިން  10ބޫތާ  ތެޭރގައި ވޯޓު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުފޮށިތަކުގައި، 

 އެވެ. އިވެރެކޯޑުކުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފަ 

 

 ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  އެހީތެރިކަންހޯދި ފަރާތްތަކާ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި 7.5
 

ގެ އެހެންފަރާތެއްފާހަގަޖެހުމަށް  ފަރާތަކުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި 248މްލަ ޖު ފޮށްޓަށް 24މިޝަނުން އޮބްޒާވުކުރި ކޮ .7.5.1

ފިރިހެނުންނެވެ. ިމ  101އަންހެނުްނނާއި  147މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ  އެހީތެރިކަން ހޯދާފައިވާކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވޯޓުލުމުގައި  ރެވިފައިވެއެވެ.ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުތު ޞަގައި ނުޖެހި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުކިއުފަރާތަކަށް  233ގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކު

ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާކަްނ  7ތެރިކަން އެހީތެރިކަން ހޯދި ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އިލެކްޝަން އޮިފޝަލެއްގެ އެހީ

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

                  
އޮންަލއިން، ވީ، ިމހާރު ، ޔެސް ޓ13ީޕީެއސްެއމް، ސަްނގު ޓީވީ، ވީ.ޓީ.ވީ، ަސން، ާރއްޖެ ޓީީވ، ޗެނަލް : މީިޑއާތަކަކީފާހަގަކުރެުވނު   5

 ، ިދވެހިާރއްޭޖގެ ައޑު، މިނިަވން ރޭިޑއޯ 97ވަގުތު އޮންލަިއން، ައަވސް އޮންލަިއން، މިނިވަން 
 އަދި( ސީ.ައއި.އޯ) ކޯޕްޭރޝަން އިސްލާމިކް ފޯރ ޮއގަަނއިޒޭޝަން  ޑިމޮްކރަީސ، އެންޑް ިވެމން މޯލްިޑވްްސ، ޓްރާންސްޕޭރެްނސީ 6 

 އޮފިޝަލުން  އިލެކްޝަްނގެ މެލޭޝިޔާގެ
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 ވަގުތު ނިމުނު ވޯޓުލާ 7.6
 
 ކަމުގައިވީނަމަވެސް،އަށް  16:00 ކުރިން ހަމަޖެހިފަިއ އޮތީ، ކުރުންބަންދު ކިއުވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންގެ  .7.6.1

ކުރިކަން  ލާންއިޢު ކަމަށް 19:00ބަންދުކުރާ ގަޑިއަކީ  ކިއުއެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި، 

 . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ހުން އެވަގުތަށްވުރެ ފަފޮށްޓެއް  3 ންދުކުރިކަމާއި،ބަ ގައި  19:00 ފޮށިތައް ގިނަވްކުރެވުނު އޮބްޒާ .7.6.2

ބަންދުކުިރ  ންންމެ ފަހު އެ ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން  އޮބްޒާވުކުރި ،އެގޮތުންބަންދުކޮށްފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. 

ޓުލުން ަބންދުކުރުމުގެ . ހުރިހާ ފޮށްޓެއްގައިވެސް ވޯގައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 21:20އެރޭގެ   ބަންދުކޮށްފައިަވނީފޮށި

  ފަށާނެ ގަޑި އިޢުލާން ކުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. ފަހުން ވޯޓުގުަނން

ނޑުމުގެވޯޓުގުަނން ފެށުަމށްަޓކައި ވޯޓުފޮ ޮފށްޓެއްގައި 4ން އޮބްޒާވުކުރި ކޮމިޝަނު .7.6.3  ުކރިން ބޭނުން  ށިތައް ކެ

ނުކުާރ  ންބޭނު ފޮށްޓެއްގައި 5 ،ކާއި ކައުންޓަރ ފޮއިލްތައް ގުނާފަިއ ނުވާކަމާއިނުކޮށްހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތަ

 އެވެ. ވެއިފަވިސީލް ނުކުރާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޯޓުގުނުމުގެ ކުރިން ވޯޓުކަރުދާސްތަކާއި ކައުންޓަރ ފޮއިލްތައް 

ަނން ފަާށފައިނުވާކަްނ ވަގުތަށް ވޯޓު ގު ކުރިޓުގުނަން ފަާށނެކަމަށް ޢިއުާލންފޮށިތަކުަގއި ވޯވޯޓު %50އޮބްޒާވުކުރި  .7.6.4

ފެށުމުެގ  ވޯޓު ުގނަން ވޯުޓ ގުނަން ފަށާފައިނުަވނީ، . އެގޮތުން ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ގަޑިޔަށްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

 ވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެލަސްވެގެންކަމަށް  ހަމަޖެއްސުން ކަންކަން އިދާރީ ކުރިން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

 ،އޮބްޒާވަރުންނާއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުންކަރުދާހެއް ކަށަވަރު ވޯޓުލައިޓް ބޭނުންކޮށްެގން ުހރިހާ . ވީ.ޔޫ .7.6.5

ފައިނުާވ އި ކުރިން ހިމެނިކުގެ ތެރޭގަތްތަހަދައި، އެކަމަކީ ގުނުމުގެ އިޖުރާޢަދެކޮޅުއެކަމަށް މަންދޫބުން އަދި ާއންމުން 

ެއއް ފޮށިތަކުގައި ބަށް ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސަބަބުން، ޮއބްޒާވްކުރެވުނު ގުުނން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަ ކަމެއްކަމަށްބުނެ،

ރުކުރާނެކަމަށް އްޙަކަން ކަށަވަވޯުޓ ކަރުދާހުގެ ޞަ ލަސްވެގެްނ ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ގުނަން ެފށުން

 ކުރިން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. ޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިލެކް

 
 
 



 
37 

 ވޯޓު ގުނުން  7.7

ނޑުމާއިކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވްކުރި ހުރިހާ  .7.7.1 ޓުުގނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންޮގސްފައިވަނީ ވޯ ވޯޓު ފޮށިތައް ކެ

މޮނިޓަރުންނާިއ އޮބްޒާވަރުންނާއި ގެންދިޔައީ ކުރިއަށްމަސައްކަތް  އި، އެފިޝަލުންކަމާ އޮއިލެކްޝަންސް 

  ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ގައިކަންހާޟިރު ގެއާންމުން ޓުންގެ މަންދޫބުްނނާއިކެންޑިޑޭ

ޓުކަރުދާސްތައް ން ވޯުކރުމުގެ ކުރިން ވަކިވަކިގަިއވެސް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންހުރިހާ ފޮށްޓެއްއޮބްޒާވުކުރި  .7.7.2

ނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުވަކިވަކި  އިލް ވޯޓާގެ ކުރިން ބާޠިނަތީޖާ ެއޅުމުޓެބްލެޓަށް ދެއްކިކަމާއި  ނު ވޯޓުގެ އަދަދުތައް ކެ

  ލާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.ޢުއި

ކުރިކަން ޑިޓެކްޓަރ ޭބނުން .ވީ.ލާގައި ޔޫއި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުޙައޮބްޒާވުކުރި ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގަ .7.7.3

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފަިއނުވާއިރު، ޑިޓެކްޓަރ ބޭނުންކުރާނެކަން އިޢުާލނުކޮށް .ވީ.ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަން ޔޫ .7.7.4

ރިކަން ޑިޓެކްޓަރ ޭބނުންކު .ވީ.އޮބްޒާވުކުރި ބައެއް މަރުކަޒުަތކުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުަހލާގައި ޔޫ

ކަރުދާހަކުން  21ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އޮބްޒާވުކުރި އެއް މަރުކަޒެއްގައި ޔޫވި ޑިޓެކްޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން 

ންނަގޮްތ ޑިޓެކްޓަރ ގެނެސްގެންވެސް އެ ލޯގޯ ފެ .ވީ.ސެކިއުރިޓީ ލޯގޯ ނުފެނިގެން ެއހެން މަރުކަޒެއްގެ ޔު

ލުންަނށް ސްތައް ޞައްޙަ ކަރުދާސްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަން ޮއފިޝަނުވިކަމުގައިވިޔަސް އެ ކަރުދާ

ނޑިޑޭޓު ންގެ ވޯޓުކަރުދާހާއި ވޯޓުފޮށީގެވެރިޔާ އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިކަރުދާސްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ ކެ

ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ގައި ވޯޓުލުމުބާތިލް ވޯޓްކަރުދާސްވެސް ހިމެނޭަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަެވސް، މި ފޮށީ

ވާކަްނ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ތިބި ީމހުންގެ އަދަދާއި، ފޮށީގައި ުހރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދުތައް ދިމާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަަންށ ފޮނުވަކޮށް އިލާންފުރިހަމަކޮށް ނަތީޖާ އިޢު  ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ނަތީޖާ ޝީޓު .7.7.5

އަދި ނަތީޖާ ޝީޓްގައި އޮތް  ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މުކޮށް ފެްނނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވާކަން އާންތައް ނަތީޖާ ޝީޓު

 އްވި އަދަދުތަކާ ދިާމވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އަދަދުތަކާއި ގުނިވަގުތުގައި އޮބްާޒވަރުންނަށް އި
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 ކަމަށް ޝަން ކޮމިޝަުންނ ކޮންފަރމޭޝަން ލިބުްނ ލަްސވާނެއިލެކްކޮމިޝަނުން އޮބްޒާވުކުރި ޮފށްެޓއްގައި  .7.7.6

ގެންދިޔަކަން  ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، ބަންދު ނުކޮށް 3އުރަ ރުދާސްތައް ހުރި ސެކިއުރިޓީ ވޯޓުކަބުނެ، 

 އިވެއެވެ.ގަކުރެވިފަފާހަ
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އެުޅނު ކާއި ޝަކުާވތަ ނުްނ ބަލާފައިވާ ޮކމިޝަ  ގުިޅެގން އިްނތިޚާބާ .8

 ފިޔަަވޅުަތއް 

 

 އް ޝަކުވާތަ ބަލާފައިވާބުގެ ކުރިން އިންތިޚާ   .8.1

 ރިޔާސީ ވިފައިވެއެވެ. ރެކުރީގެ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މިފަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް މަދުކަމަށް ފާހަގަކު

އްލަ ފަރާތްތަކުްނ ތެރޭގައި އަމިމީގެމައްސަލައެވެ.  13ޖުމްލަ  ބަލާފައިވަނީ، އިންތިޚާބުެގ ކުރިން އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން

 މެނެއެވެ. މައްސަލަ ހި 8މައްސަލައާއި، ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ބަލާފައިވާ  5ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރަޖިސްޓްރީވުމާ -ާލން ރީރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

ރަށްރަށަށް ވަޒީފާ  އިންތިޙާބާ ގުޅުވައިގެން އެކި މައްސަލަ އަދި 4ރުމާ ގުޅުންހުރި ކެމްޕެއިންކު، މައްސަލައާއި 8ގުޅޭ 

  ހިމެނެއެވެ. މައްސަލައެއްނެކަމަށް ުބނާ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާްތތަކުގެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދާ

ތަކާ ގުޅުންހުރި ފައިވާނެއެވެ. މަްއސަލަ ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިޢުލޫމާތު އިލެކްޝަންސްމައްސަލަތަކުގެ މަ މި

ަމްއަސަލަތްއ ، ވިމުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެ

ްލ ޞީއްކަތްތަކުގެ ތަފްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސަ. އަދި މައްސަލަރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެއެވެއްލުކުޙަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 :ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް-ރީ .8.2

އެހެްނ ތަނަކަށް ވޯުޓލުމަށް އިންތިޚާބުގައި ަރށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ޫނން ިއން ބަލާފައިަވނީ ޚާބާ ގުޅިގެން އެންމެ ިގނައިންތި

މީގެ ، ބަލާފައިވާއިރުމައްސަލަ  8ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި -މިގޮތުން ރީމައްސަލަތަކެވެ.  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ގުޅޭ -ރީ

  .ކްޝަންސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށްވަނީ ޙައްލުކުރެވިފައެވެއިލެމައްސަލައެއް  7އިން ތެރެ



 
40 

 ބައެއް ފަރާތްތަްއ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބި ސަރވިސްގެ ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ މި

ލް ސަރވިސްއާ މައްސަލައަކާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަ 3ރަޖިސްޓްރީ ނުވާކަމަށް ބުެނ ހުށަހެޅުނު -ރީ

 . ތުން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާނެއެވެރަޖިސްޓްރީވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާ-ހިއްސާކޮށް އެފަރާތްތައް ރީ

މައްސަލައެއް  4 ގެކަމުރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ-ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ރީ-ރީ

 އިވާރަޖިސްޓަރ ވެފަ-ރީ ފަރާތްަތށް އެުކން ވޯޓުލީ ދުަވހު ަމއްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަ 2ތެރެއިން މީގެ ބަލާފައިވާއިރު

 މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ.  ތަނަށް ވޯޓުާލފައިވާކަމަށް

 ރަޖިސްޓްރީ-ރީ ތެއްަފރާ ބޭުނންވާ އެހީއަށްޙާއްޞަ ތެރެިއން ފަާރތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު  ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޙާބުގައި

ސަލާގައި ހިމެނޭފަރާތް މައްމީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ،  ކަމަށްބުނެކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރ-ރީ ށްރަށަކަ އެހެން ރިއިރުކު

 ދުވެރިކޮށް މެކޮމިޝަން  ސްއިލެކްަޝން ތަނަށްކަންލާން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވޯޓުއެފަރާތް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ -ރީ

 އެވެ. ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާނެ

 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައްއިންތިޙާބު ބޭއްވުނު ދުވަހު ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން  .8.3
 

އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަމިއްލަ އޮތް ދުވަހު،  ގެ ވޯޓުލުންރިޔާސީ އިންތިޚާބުއަހަރުގެ  އެހެން އިންތިޚާބުތަކާ ޚިލާފަށް މި

ވަރުްނނަށް ފާހަގަކުރެވުުނ އޮބްޒާހުަށހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަނމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަަނށް 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ކޮމިޝަނުން ބަލާަފއިވާނެއެވެ. މިގޮތުން  ޓަރކުރުމުގެ ތެރެއިންމޮނިތަކާއި، މީޑިއާ ބައެއް މައްސަލަ

މި ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި، ނޭޝަަނލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މައްސަލައެވެ.  10ޖުމްލަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ

މީގެ ތެރޭގައި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްސާކޮށް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ބިއުރޯ އަދި

 ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަްނނަފަދަ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެ. 
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 ހުަށެހޅުންަތއް  ކޮމިޝަުނގެ  .9

 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް  ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

އާ  06:00 އިން ފެށިގެން ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 18:00ލާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވޯޓު .1
ފެްނނަްނ  ކުރާ ތަކެތިކުރުމަށް ޭބނުން ހަމައަށް، ވޯުޓލާ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން، އެ ސަރަޙައްދުގެ ކައިރީގައި ކެންޕެއިން 

ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު( ންތިޚާބުތަކާ އި( 11/2008ޤާނޫނު ަނންބަރު  ހުރުން މަނާކުރުމާއި، އެތަކެތި ެނގުން ލާޒިމްވާނެ ގޮތަށް
 ށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.  އަ

 12/2008ންބަރު ާޤނޫނު ނަ ޖުލައި މަހު ވަނަ އަހަރުގެ  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް،  .2

 ނައި އިޞްލާޙުތައްގެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމު ޤާނޫުނ( ( 11/2008އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ާއއި ޤާނޫނު ނަްނބަރު ރިޔާސީ )

 އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް، އިސްލާޚުކުރުން.

 ންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެއި ، ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ޤާނޫުނތަކަށް އިސްލާޙެއް ގެންނަން ކޮންމެހެން  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ .3

 އެ އިސްލާޚުތައް ގެނައުން. ، މަސް ކުރިން 4 މަދުވެގެން

ތިޚާބީ ޙައްޤަށް ނުވަތަ އިން ކެމްޕެއިން ގައި، އެންޓި( ޢާންމު ޤާނޫނު )އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ  11/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .4

ނޑައަޅައި، އެކަން ނޑައެޅުން. މަނާކޮށް އަ އުނިކަން އަންނަ ކަންކަމަކީ ކޮަބއިކަން ކަ   ދަބު ކަ

 ،ން( ނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އަށް)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު 3/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .5

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޝަރުތުތަކަްށ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވުމާއެކު، އަލުން މި ޤާނޫނު 

 ފުރިހަމަނުވެ ފާސްކޮށްފައިވާނަމަ، މި ޤާނޫނު ސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތްތައްޤާނޫނުއަސާ މުރާޖަޢާކުރުމާއި،

 ބާޠިލުކުރުން. 
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އިންތިޚާބެއްގައި  ން ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( 1މު ޤާނޫަނށް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާން) 4/2018ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6

ނޑިޑޭޓުން ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ޚަ ނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ވަރަށްކުރިމަތިލާ ކެ ތުރުވެފައިވާީތ، ބޮޑުތަން އި ރަދުކުރެވޭނެކަމަށް ކަ

   މި އަދަދުތައް މުރާޖަޢާކުރުން.

ކާރުގެ މުދަލާއި ރަކާތްތަކަށް ސަރުގައި ކެމްޕެއިން ޙަ( ޢާންމު ޤާޫނނު ބެހޭއިންތިޚާބުތަކާ) 11/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  .7

ނޑައަޅައި، ކުށުގެ އަދަބުވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރުމަކީ އިްނތިޚާބީ  ނޑައެޅުން ކުށެއް ކަމަށް ކަ  . ކަ

ކޮށްފައިވާފަދައިން، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 9ގެ ެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އިންތިޚާބުތަކާ) 11/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  .8

ހުންގެ މީލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ގެޒެޓްކުރާ  ދުވަސް ކުރިން ޝާއިޢުކޮށް 45ބޭއްވުމުގެ  އިންތިޚާބެއް

މެ ފަހުގެ ރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު، އެކުަލވާލާ އެންޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފު ،ލިސްޓު އާންމުކޮށްއަކީ، ރަޖިސްޓަރީ

  ރަޖިސްޓަރީކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ލިސްޓު  ،ށާއިލަވާލުމަކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންާވ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ދުރާލާ އެކު ވޯޓު .9

ވަރުކުރާނެ އުޞޫލެއް ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ކަށަ އާންމުކުރާ ތާރީޚަށްފަހު

 އެކުލަވާލެވޭނެގޮތަށް އިްނތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނނު އިޞްލާޙުކުރުން. 

ރާތްތަކުން ެއ ފަ ބައިވެރިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންިތޚާބުގެ އޮފިޝަލުްނނާއި ،ޕޮއިންުޓންނާއި ފޯކަލް އިލެކްޝަންސް .10

މަކީ އެ މަޤާމުތަކުގެ ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވު މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޙަ ކިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ވަ

ނޑައެޅުން. އަދި ރަސްމީ ގޮތުންޝަރުތެއްކަމަށް އިންތިޚާބުތަާކބެޭހ އާންމު ޤާނޫނުގައި  ގެ މަސައްކަތްތަކާ އިންތިޚާބު ކަ

ނޑައަޅައި،  އި ބައިވެރިވުމަކީތެއްގަރަކާސާބުން ފެށިގެން ސިޔާސީ ޙަޙަވާލުވާ ހި  11/2008ނު ނަންބަރު ޤާނޫކުށެއްކަމަށް ކަ

 ހިމެނުން. މިބައި  ކުށާއި އަދަބުގެ ބައިގެ ތެޭރގައި ބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނުނ( ގެއިންތިޚާބުތަކާ )

 ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައްއިދާރީ ކަންކަމާ 

 ރާއްޖެއިންބޭރުގައި  ސަރަޙައްދުތަކާއި ސިނާއީ ތަކާއިރިސޯޓުމަސް ދުވަސް ކުރިން،  3 ބާއްވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން އިންތިޚާބު .11

ނޑައަޅާ ބެހެއްޓުމަށް ފޮށި ވޯޓު  ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް  އެކުލަވާލައި، ޢާންމުކުރުން. ލުއުޞޫ ކަ
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ގޮތަށް  މެ އުޅޭވޭނެިނކުފަސޭހައިން ވަދެ މީހުންނަށް ހުްނނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ގޮތުން ިޖްސާމނ  ، ރުކަޒުތަކަކީވޯޓުލާ މަ .12

  ހަމަޖެއްސުން.  ަތންތަން ކަމުގައި ހުންނަ އިންތިޒާމްތައް

ވޯޓު  ވަކިވަކި ސައި،އްޓޭނެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެއް ހެލެކިއު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ބެސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ހަދާ ވޯޓުލާ  .13

 ހަމަޖެއްސުން. އިްނތިޒާމު ދެނެގަނެވޭނެކީ ކޮބައިކަން ފަސޭހައިން ތަކަކިއުތަކުގެ ފޮށި

 ރަކާތްތެރިވާޙަ ސައްކަތުގައިކަންަކން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބުގެ މަ ނެގުމުގެ ވޯޓު އިންތިޚާބުގެ .14

މާވާ މައްސަލަތައް ދިކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށާއި، އިދާރީ ގޮތުން  މަސައްކަތް ޒިްނމާދާރުކަމާއެކު ހޯދައި ދުރާލާ އޮފިޝަލުން

 ހިނގުން.  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު އެކަީށގެންވާއެފަރާތްތަކަށް މަދުކުރުމަށް 

 ދީފައިވާ ތަކުގައިނުތަްމރީ ލުތަކާއިއުޞޫ ހުރިހާ ހެދިފައިވާ ަމސައްކަތްކުރިޔަށްގެންދާއިރު ނެގުމުގެ ވޯޓު އިންތިޚާބުގެ .15

 ގެންނަންޖެހޭ  ދަލެއްބަ ލަށް އުޞޫ ކޮންމެހެން އަދި ން.ކުރިޔަށްގެންދިޔު ޕްރޮސެސް  އިލެްކޝަންސް އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތުތަކާ

 ދެވޭަކން ކަށަވަރުކުރުން.ފޯރުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެ އޮފިޝަލުްނނަށް ހުރިހާ ގައިލަތްތަކުޙާ
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 ނިްނމުން  .10

މި އިންތިޚާބުގެ މެވެ. ކުރަފާހަގަޔަކަން އުފަލާއެކު ނިމިގެންދި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކުގެ އެންމެހާ ކަންކަން  2018އިންތިޚާބު  ރިޔާސީ
ށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ތަކާ ޚިލާފަޤަވާޢިދުއި ޤާނޫނާކަންކަން އޮބްޒާވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައިރު، މި އިންތިޚާބުގައި 

މިޝަަންށ ކޮމި  އަށް ައސަރުކުރާނެފަދަކަމެއް ހިނގާފައިނުވާކަންޤަށް ބުރޫއަރައި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާވޯޓުލުމުގެ ޙައް
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ހުރިކަން  ބައެއް ކަންކަންއިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އިދާރީ ގޮތުން 

އަދި ކުރިޔަށް  ކުރަމެވެ.ތިމާސްނައުމަށް ކޮމިޝަުނން ިއލްގުޅުންހުރި ޤާނޫުނތަކަށް ބަަދުލތައް ނުގެއިންތިޚާބާ  ކައިރިކޮށް އެ އިންތިޚާބާ
ނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހެދިފައިވާ  ތަކާ ލުއުޞޫ އިދުތަކާވައިގައޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައިވެސް ކެ

ރަކާތްތައް ން ޙަކެމްޕެއި ،ތެރިކޮށް ހިތުމާއެކުރުމަތްއްގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުއެއަނެއްބަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްބަޔަކު
ފަރާތްތަކަކަށް  ށް ޤާބިލުކަމައެދާންކޮްށދެމެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަކީ ނގެންދިޔުމަށް ހަކުރިޔަށް

ނޑައެޅިއެފެްނނަ ަހރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން  ހެދުމަށްޓަކައި ދެފުށް ދުރާލާ  ގެންވާ ތަމްރީނުކަށީއެއެފަރާތްތަކަށް  ،ފަރާތްތައް ކަ
 ކުރަމެވެ. ކްޝަންސް ކޮމިަޝނަށް އިލްތިމާސްދިނުމަށް އިލެ

 ،ބައިވެރިވި ވޮލަންޓިއަރުން މި މަސައްކަތުގައިއްޒަފުންނާއި، ހުރިހާ މުވަ އިމެމްބަރުންނާ ކޮމިޝަނުގެކުރުމަށް ޚާބު އޮބްޒާވުއިންތި މި
ޔާތަކުންނާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގައި އަމިއްލަ ޖަމިއް ގެ އަގު ވަޒަންކުރަމެވެ. ރަ މަސައްކަތްތަކުބުކޮށްފައިވާ 

 ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުއަދި މި ިއންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދިަޔއިރުކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަމެވެ. މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން 
 ގަކުރަމެވެ. ފާހަ ސަމާލުކަންމިކަމަށް ދީފައިވާ ބެހެއްޓި ކެތްތެރިކަމާއި 

އްޒަފުން މުވަ އިނާންމެމްބަރު ކޮމިޝަނުގެއިލެކްޝަން  ކަމާއެކު ނިންމާލުމުގައިޔާބުގެ މަސައްކަތް ކާމި 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 
ތީ ަކންކަން މި ިއންތިޚާބުގެ ސަލާމަ ،މިއާއެކުފާހަގަކުރަެމވެ. އަދި ހަމަ މަސައްކަތްއޮފިަޝލުްނ ކުރި  އަދި އިލެކްޝަން

 ރަމެވެ. ލުން ފާަހގަކުރުއެއްބާ އިއެހީތެރިކަމާ ދީފައިވާތަކުން ޚިދުމަތްކަށަވަރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ 

ހި އެންމެާހ ލޮބުެވތި އި ދިވެކައުންސިލްތަކާ  ޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކުެގ ކައުންސިލްތަކާއި، ރަުށ ކައުްނސިލްތަކާއި ސި
   ކުރަމެވެ.ގުވެރިކަން ާފހަގަޝައު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަށް ބެހެއްޓި އްޔިތުން މިރަ

هللا ދާ މަސައްކަތުގައި މާތްއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދަމަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުމަށް ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން
 ބަރަކާތްލައްވައި، ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް މިންވަރުކުރައްވާށި! އާމީން!

 ޝުކުރިއްޔާ 

2018އޮކްޓޫބަރު  08
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 ޖަދުވަލު  .11

 

 ވްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް އޮބްޒާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018

 1ޗެކްލިސްޓް  ގެއިންތިޚާބު 

 ސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު  ގެ ކުރިން 18:00ދުވަހުގެ ( ހޮނިހިރު )ބަރ ސެޕްޓެން  22 .1

 އާނއެކޭ  

ނެކޭ 
ނޫނ

 

 
އަމިއްލައަށް 
 ފެނުނު 

އެހެންފަރާތަކުން 
 ލިބުނު މަޢުލޫމާތު 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން )  :އޮބްޒާވަރުގެ ނަން   .1.1
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް 

 

ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ   : ސަރަޙައްދު ރަށް ނުވަތަ ބެލި   .1.2
 (ހިމަނުއްވާ  ތަފްޞީލް 

 

    ވޭތޯ؟ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި  ޤަވާޢިދާ ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާ   .1.3

 :ތަފްޞީލް   .1.4

 

 

 

    އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގައިފައިވޭތޯ؟ .1.5

 :ތަފްޞީލް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިގިނަމަ   .1.6

 

 

 

    އްތޯ؟އެކަށީގެންވާ މާހައުލެ ގެ މާހައުލަކީ ވޯޓުލުމަށް ސަރަޙައްދު ރަށު ނުވަތަ   .1.7

 :ތަފްޞީލް
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 ކަރުދާސް  ބޭނުންކުރާ ވްކުރުމަށްއޮބްޒާ އިންތިޚާބު ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018

 2ޗެކްލިސްޓް  ގެއިންތިޚާބު 

( އާދިއްތަ)ވާ  23ބަރު ސެޕްޓެންއިން ފެށިގެން،  18:00ދުވަހުގެ ( ހޮނިހިރު)ވާ  22ބަރު ސެޕްޓެން .2
 ސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު  ފެއްޓުމާ ހަމައަށްދުވަހު ވޯޓުލާން 

 އާނއެކޭ  

ޫނެކޭ 
ނ

 

އަމިއްލައަށް  
 ފެނުނު 

އެހެންފަރާތަކުން 
 ލިބުނު މަޢުލޫމާތު 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން )  
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް 

 

ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ   
 (ހިމަނުއްވާ  ތަފްޞީލް 

 

    :އޮބްޒާވަރުގެ ނަން   .2.1

    : ސަރަޙައްދު ރަށް ނުވަތަ ބެލި   .2.2

    ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވޭތޯ؟ ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާ ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި   .2.3

 :ތަފްޞީލް   .2.4
 

 

    އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގައިފައިވޭތޯ؟ .2.5

  ހަމަނުޖެހުމެއް ހިގިނަމަ އެއީ ކޮންކަހަލަ ހަމަނުޖެހުމެއްތޯ؟ .2.6

 :ތަފްޞީލް   .2.7
 

 

    މާހައުލަކީ ވޯޓުލުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއްތޯ؟ ގެ ސަރަޙައްދު ރަށު ނުވަތަ   .2.8
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 އާނއެކޭ 

ޫނެކޭ 
ނ

 

އަމިއްލައަށް 
 ފެނުނު 

އެހެންފަރާތަކުން 
 ލިބުނު މަޢުލޫމާތު 

   

ބެއްގެ ވޯޓުނަގާ އިންތިޚާ)ންކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދޭތޯ؟ ކެމްޕެއި  .2.9

އިން ފެށިގެން ވޯޓު ނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ  6:00ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު 

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް މީހަކު އާ ދެމެދު  6:00ހެނދުނު 

 (ހިމެނޭ ކަންކަން ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރުން މަނާ 

   

i. ްމީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ާވހަކަ ދެއްކުނ    

ii.  ްއެއްވުންތައް ބޭއްވުނ    

iii.  ްޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭުނން ހިފުނ    

iv. ީފޮނުވުމާިއ، ފޮޓޯއާއި ސްޓިކާއާއި ލިޔުން ފަދަ ތަކެތި  މީހުންނަށް ސިޓ
 ބެހުމާއި، އެތަކެތި ާޢންމުކޮށް ެފންނާނޭހެން ބެހެއްުޓން 

   

v. ްނިޝާންއާއި ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުުރނ    

vi. ްއިޝްތިހާރު ކުރުނ    

vii. ާކި ެބހޭ ޕޯސްޓަރާއި ސްޓިކާއާއި އަދި ވަދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އިންތިޚާބ
 ކަށް ނިސްބަތްވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން ކެންޑިޑޭޓަ

   

viii. ްއަޑުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުނ    

 :ތަފްޞީލް
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 ވްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް އޮބްޒާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018

 3ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ މަރުކަޒުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 :އޮބްޒާވަރުގެ ނަން  .5.1

 :އި އަދި ދާއިރާ ނުވަތަ ދާއިރާތައް ބަރާ ނަން  ގެ ވޯޓުފޮށީ  .5.2

 :ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގެ އެޑްރެސް  .5.3

 :ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވި ގަޑި އޮބްޒާވަރު ވޯޓުފޮށި  .5.4

 : ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އޮފިޝަލުން ހާޒިރުވި ގަޑި  .5.5

 :ފަރާތުގެ ނަން އެންމެ އިސް ލުވެގެން ހުރި ޙަވާ  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނާ  .5.6

 ނަން  އެހީތެރިޔާގެ ފަރާތުގެ އިސް ލުވެގެން ހުރި ޙަވާ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނާއި  .5.7

 :ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގައި ތިބި އޮފިޝަލުންގެ އަދަދު ވޯޓުފޮށި  .5.8

 މު ކޮށްފައިވަނީ އާން " ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ވޯޓު " .5.9

 މުކޮށް ފެންނާނޭހެން ތަތްކުރެވިފައިތޯ؟އާން ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނަށް  .5.9.1

 އެއް ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރިންޓް ކޮށްފައިތޯ؟ .5.9.2

 މީހުންނަށް ވަދެ ނުކުމެވޭގޮތަށްތޯ؟ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ހުރީ  .5.10

 ގައި ކެމްޕެއިންގެ އެއްވެސް މެޓީރިއަލްއެއް ހުރިތޯ؟ސަރަޙައްދު ވޯޓުލާ  .5.11

 މުކޮށް ފެންނާނޭހެން ތަތްކުރެވިފައިތޯ؟އާން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނަށް  .5.12

 ؟ތޯ ރަނގަޅަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވޭ  ފާހަގަ ވާނޭހެން  ސަރަޙައްދު ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ  .5.13

 :ގަޑި ކިއު ނަންބަރު ދޫކުރަން ފެށި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް  .5.14

 :ތަފްޞީލް
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 ވްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް އޮބްޒާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018

 4ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 (އަދި އިތުރު ތަފުޞީލު ލިޔުއްވާ  ،އާނއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ ޖައްސަވާ) ވޯޓުލުން ފަށާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް .6
 ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ  

   ކެނޑީ އޮބްޒާވަރުގެ ހާޒިރުގައިތޯ؟ 1ސެކިއުރިޓީ އުރަ  .6.1

   ކަރުދާސްތައް ގުނީ އޮބްޒާވަރުގެ ހާޒިރުގައިތޯ؟ ވޯޓު  .6.2

   ؟ގުނިތޯ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ވަކި ވަކިން  .6.3

   މަރުކަޒަށް ލިބުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދު ޢިއުލާން ކުރިތޯ؟ .6.4

  :             ގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު "ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ވޯޓު " .6.5

   މަރުކަޒަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ލިބިފައިވޭތޯ؟ .6.6

  މަރުކަޒަށް ލިބިފައިވަނީ ކިތައް ކަރުދާސްތޯ؟ލަ ވޯޓު  .6.7

  މަރުކަޒަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުކަރުދާހުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟  .6.8

 

 

   ގެ ކުރިން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ޗެކްކުރިތޯ؟ 7:30  .6.9

ވޯޓު ފޮށި، ވޯޓު ކަރުދާސް، ނުފޮހެވޭ ދެލި، ، މީހުންގެ ލިސްޓު  ލާ ވޯޓު )ށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލާ ވޯޓު  .6.10
 ؟ހޭ އޮފިޝަލުންގެ އަތުގައި ހުރިތޯ ހަމައަށް ވޯޓާއި ބެ ( ގަލަން ފަދަ ތަކެތި 

  

  ތަފްޞީލް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަނޫންނަމަ މަދުވި ތަކެތީގެ  .6.11

 

 

 

    ؟ހާޒިރުވެ ހުރިތޯ  ބަލަހައްޓާ މީހާ  ސަރަޙައްދު  .6.12

   އަށްވުރެ މަދުވީމަތޯ؟ 500ލާމީހުންގެ އަދަދު ވޯޓު ބަލާ މީހާ ނެތްނަމަ އެއީ  ސަރަޙައްދު  .6.13

   ؟ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވޭތޯ ވް ކުރަން ވަކިން ހާއްސަ ޒާ އޮބްޒާވަރުން އޮބް  .6.14

   ؟ގޮތުގައި ވޯޓު ލެވޭފަދަ ބޫތެއްތޯ  ވޯޓު ބޫތަކީ ސިއްރު  .6.15

  :ނޫންކަމުގައިވާނަމަ ސަބަބު  .6.16
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   ؟ވަރަށް ޖާގަ އެބަހުރިތޯ އެކަށީގެންވާ  މަރުކަޒުގައި ލާ ވޯޓު  .6.17

   ؟ވަރަށް އަލި އެބަހުރިތޯ ވޯޓުބޫތުގައި އެކަށީގެންވާ  .6.18

މީހުންގެ  2ފޮށި ބަންދުކުރީ ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ވޯޓު ލުމަށް ވޯޓު  .6.19
 ހާޒިރުގައިތޯ؟

  

ކުރިއިރު ވޯޓުފޮށި  (ޕްލާސްޓިކް ޕުލްޓައިޓް ސީލްއަޅުވައި )ވޯޓުލާން ފެށުމަށްޓަކައި ސީލް ފޮށި ވޯޓު  .6.20
 ؟ހުސްތޯ 

  

ލާން އަންނަ މީހުންނަށް ވޯޓު އަދި  ޝަލުންނަށް އަދި އޮބްޒާވަރުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިހުރީ އޮފި  .6.21
  ؟ތޯ ފެންނަފަދަ ގޮތަކަށް  ވޯޓުފޮށި 

  

ގައި ތިބޭ ވަގުތު އިށީނދެގެން ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް އަވިން ނުވަތަ ކިއު ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނަށް  .6.22
  -ވާރޭން ހިޔާވެވޭނެ ގޮތަށް 

 

   ގައި ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ކިއު ގެ ގޯތީގެ ބޭރު ސަރަޙައްދު  .6.22.1

   ގައި ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ކިއު ގެ ގޯތީގެ އެތެރެ ސަރަޙައްދު  .6.22.2

   ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ގައި ކިއު ޑީ ކާޑު ބެލުމަށްފަހު ތިބޭ .އައި  .6.22.3

   (8:00ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި )؟ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވޯޓުލާން ފެށުނުތޯ  .6.23

  ވޯޓުލާން ފެށި ގަޑި  .6.24

   އަށް ވުރެފެށުން ލަސްވި ނަމަ ސަބަބު  8:00ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި  .6.25

   އޮފިޝަލުން ހާޒިރު ނުވެގެން  .6.25.1

 ތަކެތި ހަމަނުވެގެން  .6.25.2
 ތައްޔާރު ނުވެވިގެން  .6.25.3

  

   ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިގެން  .6.25.4

   އެހެނިހެން  .6.25.5

 އިތުރު ތަފްޞީލު 
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 ކަރުދާސް  ބޭނުންކުރާ ވްކުރުމަށްއޮބްޒާ އިންތިޚާބު ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018

 5ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 (ތަފުޞީލު ލިޔުއްވާއާނއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ ޖައްސަވާ އަދި އިތުރު ) ދާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްވޯޓުލުން ކުރިޔަށް .5

 ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ  

   ؟ހެދިފައިވަނީ ތަރުތީބު ގޮތަކަށްތޯ ކިއު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގައި  .5.1

   ؟އޮފިޝަލުން ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވޭތޯ ލާ މަރުކަޒުގެލުމުގެ ކަންތައްތައް ވޯޓު ޓު ވޯ .5.2

   ހަމަޖެހުނުތޯ؟ދަތުރުވެރިންނަށް ކިއުގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް  .5.3

   އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުންނަށް ކިއުގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުނުތޯ؟ .5.4

ނޑު މީހުންނަށް ކިއުގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުނުތޯ؟ .5.5    މާބަ

ކިއުގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް  ލު ބޮޑު މީހުންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށްބަލިހާ .5.6
 ހަމަޖެހުނުތޯ؟

  

 މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވޯޓު ލާން އަންނަ މީހުން މޫނު ޗެކްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ .5.7

 (ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމް އިސްވެރިޔާކައިރިން ސާފުކުރުމަށް)

  

  ހުއްދަދީފައިވާނަމަ ހުއްދަދެވުނު އަދަދު ލުމުގެ ވޯޓު މޫނު ޗެކްނުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  .5.8

ވޯޓުލާމީހުންގެ ލިސްޓުގައި  ގެ ނަން ވޯޓުލާން އަންނަމީހާއަށް ވޯޓުކަރުދާސް ދިނުމުގެ ކުރިން އޭނާ  .5.9
 ؟ތޯފާހަގަކުރޭ 

  

ވޯޓުލާން އަންނަމީހާއަށް ވޯޓުކަރުދާސް ދިނުމުގެ ކުރިން ނުފޮހެވޭ ދެލިން އިނގިލީގައި ފާހަގަ  .5.10
 ؟ޖަހާތޯ

  

   ؟ކޮންމެ މީހަކަށްވެސްދެނީ އެންމެ ވޯޓުކަރުދާސް ކޮޅެއްތޯ ވޯޓުލާ  .5.11

   ތެރިވިތޯ؟ޙަރަކާތްމަށް އޮފިޝަލުން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ކުރުޗެކް ރ ރެޖިސްޓަ  ގެވޯޓުލާމީހުން  .5.12

   އެއްވެސް މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި ދިޔަތޯ؟  .5.13

  ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި ދިޔައީ ކިތައް މީހުންތޯ؟  .5.14

 ކޮން ސަބަބުތަކަކާ ހުރެތޯ؟ .5.15

 

 

 

 ތަފްޞީލް ހިމެނުމަށް 
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ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާއިރު އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާތަނާ  .5.16
 ؟ލުވެގެންތިބި އެންމެ އިސް އޮފިޝަލުން ސަމާލުކަންދޭތޯޙަވާ

  

  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  .5.17

  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވެރިޔާ ޙައްލުކުރީ ކިތައް މައްސަލަތޯ؟ .5.18

  ޙައްލުނުކުރެވުނީ ކިތައް މައްސަލަތޯ؟ .5.19

  އެފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ .5.20

 

 

 

ބޭރަށް  ވޯޓުފޮށި ހުރި މަރުކަޒުން) ؟ކުރިތޯކަމެއް ހިލާފު އެއްވެސް  ޤަވާޢިދާވޯޓުފޮށްޓަށް  .5.21
 (ގެންދިއުންފަދަ

  

   ؟ޔަތޯނުލާ ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދި  އެއްވެސް މައްސަލައަކާ .5.22

   އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވޯޓުލާން ފެށިފަހުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވޯޓު ކަރުދާހެއް ގެނެވުނުތޯ؟ .5.23

  ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ؟ .5.24

 

 

 

   ކަރުދާހެއް ކެންސަލް ކުރަންޖެހުނުތޯ؟ އެއްވެސް ވޯޓު  .5.25

   ރިތޯ؟ކެންސަލް ކުސް ކަރުދާވޯޓު ކިތައް  .5.26

 ކެންސަލް ކުރިނަމަ، އެއީ ކޮން ސަބަބުތަކަކާހެދިތޯ؟ ކަރުދާހެއްވޯޓު އެއްވެސް  .5.27

 

 

 

 

 

 

 

ނޑާލަން ޖެ .5.28    ؟ހުނުތޯވޯޓުލުން މެދުކަ

ނޑާލަން ޖެހުނު ސަބަބު  .5.29   މެދުކަ
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   (؟ކޮން ފަރާތްތަކަކުންތޯ)ޅައިގެން ހުރަސްއައެއްވެސް ފަރާތަކުން  .5.29.1

   ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިގެން  .5.29.2

   އިދާރީ ކަމަކާހެދި  .5.29.3

 : ތަފްޞީލް

 

 

 

 

 

 

   ތެރޭގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގިތޯ؟ ސަރަޙައްދު ވޯޓުލާ  .5.30

 އިތުރު ތަފްޞީލު 
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 ކަރުދާސް  ބޭނުންކުރާ ވްކުރުމަށްއޮބްޒާ އިންތިޚާބު ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018

 6ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ  ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ޙާލަތު  .6

   ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިގާފައިވޭތޯ؟ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން   .6.1

  ތަފްޞީލް ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ހިގިނަމަ  .6.2

 

 

 

ނެގުމާބެހޭ ކަންތަކުގައި އުޅޭ އޮފިޝަލެއް، މީހަކު ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަ ޖަހަން ވޯޓު  .6.3
 ހުއްޓައި ވޯޓުބޫތަށް ވަންތޯ؟

  

    ؟ތަށްތޯސުލޫކީ މިންގަޑާއެއްގޮހުރީ އްތަޢަމަލު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާތަނުގެ އޮފިޝަލުންގެ  .6.4

  ނޫންނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކުރޭ  .6.5

 

 

 

 

އިލެކްޝަންސްގެ )ގައި ކަމާނުބެހޭ މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ސަރަޙައްދު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ  .6.6
( ޓަރުން ފިޔަވައި މޮނިއޮފިޝަލުން، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން، އޮބްޒާވަރުން އަދި 

 ތެރިވިތޯ؟ޙަރަކާތް

  

   ؟ތޯކަމެއް ހިނގާފައިވޭ ވޯޓުލުމުގެ ތެރޭގައި ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ރިޝްވަތު ދިނުންފަދަ .6.7

ޢަމަލެއް  މުގެފޫޒުފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުއޮބްޒާވަރުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ނު .6.8
 ؟ތޯ ހިނގާފައިވޭ

  

  ތަފްޞީލް ލެއް ހިގާފައިވައިވާނަމަ ޢަމަ އެފަދަ  .6.9

 

 



 
55 

 

 

   ކުރިއަށްދޭތޯ؟ވެސް މަސައްކަތެއް ންކުރުމުގެ އެއްކެމްޕެއިގެ ތެރޭގައި ސަރަޙައްދު ވޯޓުލާ  .6.10

ix. ްމީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުނ   

x.  ްއެއްވުންތައް ބޭއްވުނ   

xi.  ްޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުނ   

xii.  ިމީހުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯއާއި ސްޓިކާއާއި ލިޔުން ފަދަ ތަކެތި ބެހުމާއި، އެތަކެތ
 ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުން 

  

xiii.  ްނިޝާންއާއި ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުނ   

xiv.  ްއިޝްތިހާރު ކުރުނ   

xv. ާބެހޭ ޕޯސްޓަރާއި ސްޓިކާއާއި އަދި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އިންތިޚާބ
 ނިސްބަތްވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން 

  

xvi. ުކުރުން ރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން އަޑުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުން ކ   

xvii.  ްއެހެނިހެނ   

 އިތުރު ތަފްޞީލު 
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 ކަރުދާސް  ބޭނުންކުރާ ވްކުރުމަށްއޮބްޒާ އިންތިޚާބު ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018

 7ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ  ގެ ޢަމަލުތައް ޓަރުން މޮނި  އޮބްޒާވަރުންނާއި  .7

   ؟ތިބިތޯހާޒިރުވެމަންދޫބުން  ގެ ޕާޓީތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުން ސިޔާސީ   .7.1

 އެޕާޓީތަކަކީ ކޮބާ؟ .7.2

 

 

 

 

 

 

 

   ؟ހާޒިރުވެ ތިބިތޯ  އް ށްދޭ ފަރާތްތަމީޑިއާ ތަމްސީލު ކޮ   .7.3

  އެއީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ؟ .7.4

 

 

 

   ؟އޮބްޒާވަރުން ހާޒިރުވެ ތިބިތޯ އެހެން ލޯކަލް   .7.5

  އެއީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ؟ .7.6

 

 

 

 

   ؟މީ އޮބްޒާވަރުން ހާޒިރުވެ ތިބިތޯބައިނަލްއަގުވާ  .7.7

  އެއީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ؟ .7.8
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ޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ޢަމަލުތައްހުރީ މޮނިއޮބްޒާވަރުންނާއި،  .7.9
 ލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ؟އުޞޫ

  

ޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ޢަމަލުތައްހުރީ މޮނިއޮބްޒާވަރުންނާއި،  .7.10
 ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ވެރިޔާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިތޯ؟އުޞޫ

  

 އެޅިފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ .7.11

 

 

 

 

 

 

 

 އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފާސް ކެންސަލްކުރިތޯ؟ .7.12

 ކެންސަލް ކުރީ  .7.13

 އޮބްޒާވަރެއް .7.13.1

 ޓަރެއް މޮނި .7.13.2

 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބެއް .7.13.3

  

 

 

 

ޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ފާސް އެމީހުންގެ މޮނިއޮބްޒާވަރުންނާއި،  .7.14
 ހެދުމުގައި ފެންނާނޭހެން ހަރުކޮށްފައި ހުރިތޯ؟ 

  

  ފާސް ހަރުކޮށްފައިނެތީ ކޮންފަރާތެއްތޯ؟ .7.15

 

 

ވެސް ޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން މޮނިއޮބްޒާވަރުންނާއި، ހުރިހާ  .7.16
  ؟ މަލުކުރަންވާ ގޮތަށްތޯ ޢަ އެފަރާތްތައް މަލުކުރަމުން ގެންދަނީ ޢަ

  

  އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރީ ކޮންފަރާތެއްތޯ؟ .7.17
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ޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން، އޮފިޝަލުންގެ މޮނިއޮބްޒާވަރުންނާއި،  .7.18
 މަސްއޫލިއްޔަތަށް ދަތިވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވޭތޯ؟ 

  

  އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރީ ކޮންފަރާތެއްތޯ؟ .7.19

 

 ތަފްޞީލް ހިމެނުމަށް  :ތަފްޞީލްއެކަމުގެ  .7.20

 

 

 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި  ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،ން އަންނަ މީހުންނަށް ދަތިވާނޭހެން ވޯޓުލާ .7.21
 ؟ކުރިތޯޢަމަލު ޓަރުން މޮނިރުންނާއި އޮބްޒާވަ

  

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި  ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ގޮތަށް  .7.22
 ؟ކުރިތޯޢަމަލު ޓަރުން މޮނިރުންނާއި އޮބްޒާވަ

  

ޓަރުން ވޯޓުލާ މޮނި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާއި  ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، .7.23
 ލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރިތޯ؟ގައި މުއާސަސަރަޙައްދު

  

ކެމެރާ ނުވަތަ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ބުންނާއި އޮބްޒާވަރުން ންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫކެންޑިޑޭޓު  .7.24
 ރެކޯޑްކޮށްހެދިތޯ؟ގައި، މަންޒަރާއި އަޑު ފޮޓޯ ނަ 

  

   ޓަރުން ފޮޓޯނަގައި، އަޑާއި މަންޒަރު ރެކޯޑް ކުރިތޯ؟މޮނިފޫޓަށްވުރެ ކައިރިން  10ވޯޓުލާ ބޫތާ  .7.25

 އިތުރު ތަފްޞީލު 
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 ކަރުދާސް  ބޭނުންކުރާ ވްކުރުމަށްއޮބްޒާ އިންތިޚާބު ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018

 8ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ  ޙަރަކާތްތައް ގެ ފުލުހުން  .8

   ؟ތެރިވިތޯ ޙަރަކާތްތެރޭގައި ފުލުހުން  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ މަރުކަޒުގެ .8.1

  ތެރިވިނަމަ އެއީ ކީއްވެގެންތޯ؟ޙަރަކާތް .8.2

 

 

 

 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ތެރޭގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން މީހަކު ފުލުހުންގެ  .8.3
 ގެނެސްފައިވޭތޯ؟ބެލުމުގެދަށަށް 

 ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު ފަރާތަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުތޯ؟ .8.4

  

  

   ތެރިވީ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންތޯ؟ޙަރަކާތްގައި ސަރަޙައްދު ފުލުހުން ވޯޓުލާ  .8.5

   ފުލުހުންނަށް ކިއުގައި ނުޖެހި ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުނުތޯ؟  .8.6

 ތަފްޞީލު އިތުރު 
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 9ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެރިކަންހޯދި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  9.1

 އެހީތެރިވި ފަރާތް

ކަން 
ތެރި

އެހީ
ށް 

ލުމަ
ވޯޓު

 
(

ަމށް
ޖެހު

ާހަގަ
 ފ

ިވަނީ
ތެރ

އެހީ
)

 

ތޯ 
ންޭވ

ބޭނު
ން 

ރިކަ
ެހީތެ

އ
ކައި

ަށްޓަ
ތުމ

ެނެގަ
ދ

  
ރިތޯ

 ކު
ސްޓް

ޓެ
 

ހި 
ނުޖެ

ގަ 
ކިއު

ނުތޯ 
ލެވު

ވޯޓު
 

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ފާހަގަޖެހުމަށް 
ފަރާތްތަކާއި ހާއްސަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

 ފަރާތްތައް 
 : ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން.1)
އަދި /މުސްކުޅިވެ ގައި ބާރު ދެރަވުން ނުވަތަ. 2

ލޮަލްށ ފެނުން  އަތްތުރު ތުރުއެޅުން ނުވަތަ
 ފުސްވުން

 (ސަަބބުން ފާހަގަ ނުޖެހޭބަލިހާލު ހުރިގޮތުގެ . 3

ހެން 
ހެނި

އެ
 

ންކެ
ޓެއް

ޑިޑޭ
 

ޫބެއް 
ަންދ

މ
 

މޮނި
ރެއް

ޓަ
 

ރެއް
ޒާވަ

އޮބް
 

ޯޓުލާ
ވ

 
ލެއް

ިޝަ
އޮފ

ގެ 
ކަޒު

މަރު
 

ހާޔާ
އެމީ

 
ރިޔާ 

ެހީތެ
 އ

އައި
ކޮށް

އެއް
 

ހޯދާ 
ނު

 

ހޯދި
ކެވެ  

ނޫނެ
 

ކެވެ
އާއެ

 

ކެވެ 
ނޫނެ

 

ކެވެ
އާއެ

 

ހެން 
ފިރި

 

ހެން 
އަން

 

 ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

                                1 

                                2 

                                3 

                                4 

                                5 

                                6 

                                7 
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                                8 

                                9 

                                10 

                                11 

                                12 
 

 ވްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް އޮބްޒާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018

 10ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

  ހިނގާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އިޢުލާނުކުރާއިރު ނަތީޖާ އަދި ގުނާއިރު ވޯޓު ނިމޭއިރާއި ވޯޓުލުން .10
 (އާނއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ ޖައްސަވާ އަދި އިތުރު ތަފުޞީލު ލިޔުއްވާ )

 ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ  

ނޑައެޅި ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިއު ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި  .10.1  ސަރަޙައްދުޥޯޓު ނެގުމަށް ކަ
ބޯޑު " ބަންދުވީ ކިއު"ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކިއުގެ އެންމެ ފަހަތަށް 

. ގައެވެ (1600) 4:00ކިއު ބަންދު ކުުރމަށް ހަމަެޖހިފަިއވަނީ ަހވީރު )  ؟ގެންވަންތޯހިފައި

 .(އިލެކްޝަން ކޮމިަޝނުން ަގޑިއަށް ެއްއވެސް ަބދަލެއް ގެެނސްފިނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާެށވެ

  

  ؟ގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިތޯ ކިއު ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އިތުރު މީހަކު  ކިއު .10.2

 (އައި މީހުންގެ އަދަދު )

 

   ؟ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިންތޯކިއުބަންދުކުރުމުގެ ފަހުން އެއްވެސް މީހަކަށް  ކިއު .10.3

ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި ބޯޑު " ވޯޓުނެގުން ބަންދުވީ"ކިއޫގައި ތިބި އެންމެން ވޯޓުލާ ނިމުމުން  .10.4
  ؟ބެހެއްޓިތޯ

  

   (ޕްލާސްޓިކް ޕުލްޓައިޓް ސީލް އެޅުވިތޯ؟)އަދި ފޮށި ބަންދުކުރިތޯ؟  .10.5

  ވޯޓުފޮށި ބަންދު ކުރި ގަޑި  .10.6

 (ބޯޑު ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި ބެހެއްޓިއިރު " ވޯޓުނެގުން ބަންދުވީ") ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރެވުނުއިރު .10.7
  ؟ތޯވޯޓުލުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު މަޑުކޮށްގެން ތިބި 

  

  މީހުންގެ އަދަދު  ނަމަ، ތިބިވޯޓުލުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު މަޑުކޮށްގެން ތިބި  .10.8

   ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ވޯޓު ގުނަން ފަށާނެ ގަޑި އިއުލާނު ކުރިތޯ؟  .10.9
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  ކޮން ގަޑިއެއްތޯ؟އެއީ އަދި  .10.10

ނުކޮށްހުރި ނުންހުޅުވުމުގެ ކުރިން ބޭ އްވޯޓުފޮށިތަވޯޓު ގުނުމަށްޓަކައި  .10.11
 ؟ތޯ ފޮއިލްތައް ގުނިކާއި ކައުންޓަރ ވޯޓުކަރުދާސްތަ

  

  ކައުންޓަރ ފޮއިލްގެ އަދަދު  .10.12

  ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު  .10.13

ވޯޓު ގުނަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކައުންޓަރ ފޮއިލް އަދި ބޭނުން ނުކުރާ ވޯޓުކަރުދާސް  .10.14
 ސީލްކުރިތޯ؟

  

   ؟ހުރީ ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވިފައިތޯ އްން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުފޮށިތަގުނަ ވޯޓު .10.15

   ؟ ވާ ގަޑިއަށް ވޯޓު ގުނަން ފެށުނުތޯވޯޓު ގުނަން ހަމަޖެހިފައި  .10.16

  ގަޑިއަށް ނުފެށުނުނަމަ ސަބަބު  .10.17

 

 

 

  ވޯޓުގުނަން ފެށި ގަޑި  .10.18

   ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮންއޮފިޝަލުންނެއްކަން ވެރިޔާ އިއުލާން ކުރިތޯ؟ ވޯޓު .10.19

ގެ ލާ މަޒުކަޒުވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވޯޓު .10.20
 ؟އޮފިޝަލުންތޯ

  

ގެ އޮފިޝަލުން އަދި ލާ މަރުކަޒުގުނުމަށްޓަކައި ވޯޓުފޮށި ހުޅުވުނީ ވޯޓު ވޯޓު  .10.21
 ؟އޮބްޒާވަރުންގެ ހާޒިރުގައިތޯ

  

   ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބެލުމަށް އާންމުންނަށް ފުރުސަތު ދިންތޯ؟ .10.22

   ؟ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައީ އޮބްޒާވަރުންގެ ހާޒިރުގައިތޯ .10.23

ފުރަތަމަ ) ؟ލުންތޯއުޞޫގުނަންއޮންނަ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައީ  .10.24
 (ވޯޓުޞައްޙަބާތިލް ވޯޓާއި 

  

   ކަރުދާސްތައް ވަކިވަކިން ދެއްކިތޯ؟ ވޯޓުނަތީޖާ ނެރުމުގެ ކުރިން  .10.25

   ޓެބްލެޓަށް ނަތީޖާ އެޅުމުގެ ކުރިން ބާތިލް ވޯޓުގެ އަދަދު އިއްވިތޯ؟ .10.26

ނޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދު  .10.27 ޓެބްލެޓަށް ނަތީޖާ އެޅުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ކެ
 ވަކިވަކިން އިއްވިތޯ؟
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   ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާވިތޯ؟  .10.28

 .ހިމަނުއްވާ ތަފްޞީލްދިމާވި ނަމަ ކޮން މައްސަލައެއްތޯ؟  .10.29

 

 

 

 

 

 

 

   ؟ނަތީޖާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ .10.30

   އޮފިޝަލުން ގުނި އަދަދާ ނަތީޖާ ފޯމުގެ އިން އަދަދާ ދިމާވޭތޯ؟ .10.31

   ؟ކޮށްފައިވޭތޯ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގެ އޮފިޝަލުން ނަތީޖާ ފޯމުގައި ސޮއި .10.32

   ؟ނަތީޖާ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވިތޯ  .10.33

   އިއުލާން ކުރިތޯ؟ ނަތީޖާ  .10.34

  ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރި ގަޑި  .10.35

   އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހިނގިތޯ؟ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމުގައި .10.36

 :ތަފްޞީލްމައްސަލައެއް ހިނގިނަމަ  .10.37

 

 

 

 

 

 

 އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ނަތީޖާ ޝީޓްގެ ކޮޕީއެއް އެމަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓިތޯ؟ .10.38

 ކަރުދާސްތައް ސިޓީއުރައިގައި ވެރިޔާ ސޮއިކޮށް ސީލް ފޮށްޓަށްލައި ސީލް ކުރިތޯ؟ވޯޓު  .10.39

  

ގައި ބޭނުންކުރެވުނު އެހެނިހެން އިންތިޚާބުނަތީޖާ ފޯމުތަކާއި، ވޯޓުފޮށި ތަކާއި އަދި  .10.40
މާތު މަޢުލޫމި)ތޯ؟ ރުކަޒަށް ނަތީޖާ ލިބުމުންސް ގެ މައިމައިލެކްޝަން ސީލް ކުރެވުނީ ތަކެތި 

 (ވެރިޔާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް

  

   ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރިތޯ؟ .10.41

   އެ ރިޕޯޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ސޮއި ކުރިތޯ؟ .10.42

  އޮފިޝަލުން މަސައްކަތް ނިންމި ގަޑި  .10.43
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  :(ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު )އޮބްޒާވަރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުން ދިޔަ ގަޑި  .10.44

 އިތުރު ތަފްޞީލު 
 

 

 

 

 ވްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް އޮބްޒާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018

 11ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 ޝީޓް ނަތީޖާ  .11

  :ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު  .11.1

  :ބެހެއްޓިފައިވާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު  ވޯޓުފޮށި   .11.2

  :ވޯޓުލާމީހުންނަށް ދޫކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު   .11.3

  :ކެންސަލް ކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު   .11.4

  :ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ވޯޓުފޯށީގައި ހުރި   .11.5

  :ވޯޓުގެ އަދަދު  ޞައްޙަ  .11.6

  :ބާތިލު ވޯޓުގެ އަދަދު   .11.7

ނޑިޑޭޓް  .11.8   1ކެ

ނޑިޑޭޓް  .11.9   2ކެ

  :ފޮށީގެ  ވޯޓު މާތައް ރިޔާއަތްކޮށް މި މަޢުލޫފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ  .11.10

  ނުވެއެވެ އަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިގާފައެއްނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް   .11.10.1
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  އަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިގާފައިވެއެވެ  ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް  .11.10.2

 :ތަފްޞީލްހިގާފައިވާނަމަ 
 

 

 

 

 

 ވްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް އޮބްޒާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018

 12ޗެކްލިސްޓް އިންތިޚާބުގެ 

 ސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު  ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީއްޖާ އިއުލާންކުރުމަށްފަހު .12

 އާނއެކޭ  

ނެކޭ 
ނޫނ

 

އަމިއްލައަށް  
 ފެނުނު 

އެހެންފަރާތަކުން 
 ލިބުނު މަޢުލޫމާތު 

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން )  :އޮބްޒާވަރުގެ ނަން   .12.1
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް 

 

ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ   :ސަރަޙައްދު ރަށް ނުވަތަ ބެލި   .12.2
 (ހިމަނުއްވާ  ތަފްޞީލް 

 

    ގާއިމްވެފައިވޭތޯ؟ގައި އަމާން މާހައުލެއް ސަރަޙައްދު /ރަށުގައި   .12.3

  ހިމެނުމަށް  ތަފްޞީލް ނޫންނަމަ  .12.4

    އެއްވެސް ކަހަލަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގިތޯ؟   .12.5

  ހިމެނުމަށް  ތަފްޞީލް އާއެކޭ  .12.6

     ތައް ހުރީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިންތޯ؟ޢަމަލު ޑިޑޭޓުންގެ ޕާޓީތަކާއި ކެން   .12.7
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  ހިމެނުމަށް  ތަފްޞީލް ނޫންނަމަ  .12.8

     މާރާމާރީ ހިންގައިފައިވޭތޯ؟  .12.9

  ހިމެނުމަށް  ތަފްޞީލް އާއެކޭ ނަމަ  .12.10

    ތެރިވިގޮތް؟ ޙަރަކާތް ހަމަ ނުޖެހުމެއް ހިނގިނަމަ ފުލުހުން   .12.11

 :ތަފްޞީލް 

 


