
މާލެ -- )20 މާރޗް 2014( -- ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެއްފަދައިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ގައުމީ ފެންވަރުގައި 

އޮބްޒާވުކުރުމަށް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާ އޮބްޒާވަރުންނާއި ވޮލިންޓިއަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކާއި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުގެ ގައުމު ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދާނެއެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި އިންތިޚާބު އޮބްޒާވުކުރާ 

ހަމައެކަނި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެވެ.

އިންތިޚާބީ  އިތުރުކޮށް،  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  އިންތިޚާބްތަކުގައި  ކުރަމުންދަނީ  މަސައްކަތް  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ 

ނޑުގައި އިތުރަށް ހަރުދާނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި  ނޑުގެ ހާމަކަން އިތުރުކުރުމެވެ. މި އޮބްޒަވޭޝަނުގެ ަސބަބުން އިންތިޚާބީ އޮނިގަ އޮނިގަ

އިޖުރާޢަތްތައް  ދެނެގަނެވި އެކަންކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތައް އެނގިގެން ދާނެއެވެ.

ހުރިހާ  ކުރިން  ދުވަހުގެ  އިންތިޚާބުގެ  ނޫނެވެ.  އެކަންޏެއް  ދުވަހުގައި  ވޯޓުލާ  ހަމައެކަނި  ނޑައެޅިގެންދަނީ  ކަ ނަތީޖާ  އިންތިޚާބެއްގެ 

ނުފޫޒެއް  އެއްވެސް  އޮތުމާއި،  ފުރުސަތުތައް  ހަމަހަމަ   ކެމްޕެއިންކުރުމުގެ  ނުލައި،  ހުރަސްތަކާ  ދަތިކުރުމާއި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް، 

ނެތި އިންތިޚާބީ މައުލޫމާތު ލިބި ވޯޓުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިންތިޚާބުގެ ދުވަހުގައި 

ދިގު  މިޖަމްޢިއްޔާގެ  ބެލުމަށް  ގޮތް  ހިނގާ  ކަންތައްތައް  ފަހުން  އިންތިޚާބުގެ  އަދި  ކުރިންނާއި  އިންތިޚާބުގެ  އިތުރުން  އޮބްޒާވުކުރުމުގެ 

މުއްދަތުގެ އޮބްޒާވަރުން ދަނީ މިހިނގާ މާރޗު މަހުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ވަސީލަތްތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ވިއްކުން،  ގަތުމާއި  ވޯޓް  ދިމާކޮށް  އިންތިޚާބާއި  އަމާންވިކަމުގައިވިޔަސް،  ޖުމްލަކޮށް  މާހައުލު  އިންތިޚާބީ 

މަގާމުގެ ބާރު ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ އިންތިޚާބީ ފައިދާއަށް ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، އަދި ސިޔާސީ ފައިސާގެ ހާމަކަން ހިފެހެއްޓި 

އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ ހަގީގަތް ސިއްރުވެފައިވުންއެއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަޖަމްޢިއްޔާއަށް 

ފާހަކުރެވެއެވެ.

ކޯޓްގެ  ގައިޑްލައިނާއި، ސުޕްރީމް  ޕޮއިންޓް   16 ކޯޓްގެ  ނެރެފައިވާ ސުޕުރީމް  ގުޅިގެން  އިންތިޚާބާއި  ރިޔާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013

ހުކުމަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބު ލަސްވެގެން 

ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ކުރިމަތިވި ނުތަނަވަސްކަމަށް މިހާރު ހައްލެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

އިންތިޚާބީ މާހައުލާއި، އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަންކަން ވީހާވެސް ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން 

ގޮވާލަމެވެ. އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ ނިޒާމު ޚިޔާރުކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

މިޖަމްޢިއްޔާއިން ގޮވާލަމެވެ. 

2014 ަވަނ ައަހުރގެ ަރްއިޔުތްނގެ ަމޖްލުީހގެ އްިނިތޚާްބ ަގުއމީ ފަެނަވެރްއަގިއ ޮއބްޒާވްުކުރަމްށ ޓާްރންްސޕަޭރނީްސ 

މޯލިްޑވްްސ އްިނ ަތްއާޔުރަވީނ
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 އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުލުން ފެށުމާއި ވޯޓުފޮށިތައް ހުޅުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިޖަމްޢިއްޔާއިން އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނޫސް ބަޔާނެއް 

ނެރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ދުވަހުގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް 

ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއަށްފަހު އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ކަންކަމާއި، އިންތިޚާބީ ނިޒާމުގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަ 

ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި، ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހުތައް ހިމެނޭ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް އެއްމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.

ނިމުނީ

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ އައިމަން 

ރަޝީދަށް ގުޅުއްވާ 8967 790 +960
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