
ގެންދާ  ހަރަކާތްތެރިވަމުން  ކަންކޮޅުތަކުގައި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  އޮބްޒާވްކުރުމަށް  އިންތިޚާބު  ފަރާތުން   މޯލްޑިވްސްގެ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ނެޓްވޯކް  އޮބްޒާވްކުރާ  އިންތިޚާބު  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  އޮބްޒާވަރުންނަށް 

ފޮށިތައް  ވޯޓް  ބެހެއްޓިފައިވާ  ކޮލަމްބޯގައި  އަދި  ކުއަލަލަމްޕޯރ  ރަށްތަކާއި،  ޖަލުތަކާއި ސިނާޢީ  ބައެއް  ވޯޓުލާ  އަދި  ސަރަހައްދެއްގައި 

ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންއެބަދެއެވެ.

ނޑުމެންގެ އޮބްޒަވޭޝަންގައި ހާމަކުރާ މައުލޫމާތުތަކަކީ މުޅިގައުމުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއިމެދު، ތަފާސްހިސާބަށް  އަޅުގަ

ރިޢާޔަތްކޮށް، ޖުމްލަކޮށް ބަސް ބުނެވޭނޭ ނަތީޖާތަކެކެވެ. މިމައުލޫމާތުތަކަކީ ވޯޓްލުން ފެށުނުއިރު ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި 

ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޖުމްލަކޮށް ރަނގަޅު އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކާއި އެކު ހާމަކަމާއި އޮމާންކަމާއެކުގައެވެ. ވޯޓުލާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ  މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން %79 މަރުކަޒުތައް ހެނދުނު 8:10 ގެ ކުރިން ހުޅުވިފައިވެއެވެ. އަދި ވޯޓްލުން ފެށުމަށް ކަ

ފުރަތަމަ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 20 % ފޮށިތައް ހުޅުވިފައިވާއިރު %1 މަރުކަޒުތައް ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ 2 

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

ވޯޓުލާން ފެށުނުއިރު، ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކުގައި އޮފިޝަލުން ހަމަޔަށް ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވޯޓުލާން ފެށުނުއިރު، ވޯޓުލާ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއްގައިވެސް ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުއްޓެވެ. އަދި ހުރިހާ ވޯޓުކަރުދާސް 

ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ގުނާ ހަމަކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ވޯޓުލުން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ފޮއްޓެއްވެސް އެތެރެ ހުސްކަން 

ޗެކްކޮށް ދައްކާފައިވެއެވެ.

ވޯޓުލުން ފެށުނުއިރު ގިނަ ވޯޓް ފޮށިތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ތަމްސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، %10 ފޮށި ދޮށުގައި އެއްވެސް އޮބްޒާވަރެއް ފެންނަން 

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ  ތިބިއިރު،  އޮބްޒާވަރުން  ކޯލިޝަންގެ  ހިންގާ  ސަރުކާރު  ދޮށުގައި  ފޮށި   81% ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ނެތްކަން 

ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މަންދޫބުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ %78 ފޮށި ދޮށުގައެވެ.

ވޯޓުލުން ފެށުނުއިރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން %93 މަރުކަޒުތަކުގައި ފުލުހުން ތިބިކަން އަޅުގަ ނޑުމެން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ސިއްރުކަން  ވޯޓުގެ  ފޮށިތަކުގައި   98% ފޮށިތަކުގެތެރެއިން  ބެހެއްޓިފައިވާ  ވޯޓުލުމަށް  ކުރިޔަށްދާއިރު  ފެށިގެން  ވޯޓުލުން  އިންތިޚާބްގެ 

އިންތިޒާމްތައް  މަރުކަޒުގެ  ވޯޓްލާ  ލިބިފައިވެއެވެ.  ރިޕޯޓްތައް  ކަމަށް  އެޅިފައިވާ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  އެކަށީގެންވާ  ކަށަވަރުމުރުމަށް 

ެއުކ،  އްިނިތހާުބގެ ޯވުޓލްުނ ފިެށގްެނގްޮސަފިއަވނީ ޖުމްލޮަކްށ ަރނަގޅު ިއާދީރ އްިނިތޒާމަްތކާ

ހާަމަކމާިއ ޮއމާްނަކމާެއުކަގިއ
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ހަމަޖެހިފައިހުރި ގޮތުން  ވޯޓްގެ ސިއްރުކަން ގެއްލިދާނެކަމަށް ފެންނަ %2 މަރުކަޒުތައް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ވަރަށް ގާތުން އޮބްޒާވްކުރަމުން 

ގެންދާނެއެވެ.

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދާއިރު އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް 

ކަމާދުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ އިލްތިމާސްއެކެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އުންމީދުކުރަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން 

ނޑުމެންގެ އޮބްޒާވަރުން އެސަރަހައްދު  ވޯޓުލުމަށް ވަޑައިގަތުމެވެ. ވޯޓުލުމާއި، ވޯޓު ގުނުން ކުރިޔަށްދާއިރު އަދި ވޯޓު ގުނާ ނިމެންދެން އަޅުގަ

ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 23 މާޗް 2014، 11 ޖަހާއިރު ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް ގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރ، އައިމަން ރަޝީދު )7908967( އަށް ގުޅުއްވާ.
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