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ިއތުާބުރ ިއތުުރކޮްށ  ކާިމާޔުބ ިރާޔީސ ިއްނިތޚާަބކްަށ، ިސާޔީސގޮތްުނާނިއ މުޢައަްސާސތަކުްނ ިހްނގާ ކަްނކަމުގެ 
ދެމެހެއްޓުމްަށ އަވަްސ ިފަޔވަޅުތަކެއް އަޅަްނޖެހޭ ކަމްަށ ޓްރާންްސޕެޭރނީްސ މޯލިްޑވްްސގެ ިރޕޯޓެއްގިައ ުބނިެފ

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު އިންތިޚާބަކަށް ހެދޭނީ، ސިޔާސީފަރާތްތަކާއި، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައާއި، 

އިންތިޚާބާ ސިދާ ގުޅޭ މުޢައްސަސާތަކާއި އެ މުޢައްސަސާތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ އިތުބާރު މިހާރަށްވުރެ 

އިތުރުކޮށް، އެ އިތުބާރު ދެމެއްޓިގެން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވެސްގެ ފަރާތުން އަންނަ ރިޔާސީ 

އިންތިޚާބުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލި އެސެސްމަންޓެއްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ކަމާގުޅޭ  މަރުހަލާތަކުގައި  އެހެން  އަދި  އިދާރީ  އިންތިޚާބީ  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  މިގޮތުން، 

ހިންގާ  މުޢައްސަސާތަކުން  ހެދުމާއި،  ލިބޭނެގޮތް  މިހާރަށް  މިހާރުން  ލަފާ  ބައިވެރިވުމާއި  ފަރާތްތަކުގެ 

ނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ،  އިންތިޚާބީ ހައްގުތަކާ ގުޅުން ހުންނަ ކަންކަމަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މިންގަ

ސުވާލު ނުއުފުދޭ ކަންކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ވޯޓު ގަތުމާއި ވިއްކުމުގެ އާދަކާދަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެފައިވަނީ ސިޔާސީފަރާތްތަކާއި 

ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުޑަވުމާއި، ޔަގީންކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވާތީ، މިހާރުން 

މިހާރަށް ރައްޔިތުންގެ ޔަގީންކަން އިތުރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މި އެސެސްމަންޓުގައި 

ބިނާވެފައިވަނީ  ނިންމުން  އެ  ޚިޔާރުކުރުމުގައި  ވެރިޔަކު  ރައްޔިތުން  މިގޮތުން  ފާހާގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތުލިބި، ހޭލުންތެރިވެތިބެކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި 

ބިނާކުރަނިވި  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ޖަމިއްޔާތަކުން،  މަދަނީ  ފަރާތްތަކުންނާއި  މިޑީއާގެ 

ބަހުސްތައް ގެނެސްދޭންޖެހޭކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެސެސްމަންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި، އިތުބާރުކުޑަ، "ފޫގޮސްފައިވާ" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، އިންތިޚާބީ ޝަކުވާއާއި މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

ނޑުމެން ބައްދަލުކުރި ގިނަފަރާތްތަކަކުންވެސް  ނިޒާމު މި އެސެސްމަންޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. "އަޅުގަ

ސިފަކުރާގޮތުގައި، އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ނިޒާމަކީ "އެއްކޮންހެން ފެއިލްވެފައިވާ" ނިޒާމެއް. 

ނޑުމެން ހުށައަޅާ ބައެއް ހައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަމާއިގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް  މިކަމަށް އަޅުގަ

ދައުވާ  ހިންގާފަރާތްތަކާއި،  ތަހުޤީގު  އޭގެތެރޭގައި  ހިމެނޭ.  އެކުލަވާލުން  ފޯހެއް  ޓާސްކް  ހިމެނޭގޮތުން 

އުފުލާ އަދި ތަންފީޒީ އިދާރާތެއް ޝާމިލްވާގޮތަށް އެކުލަވާލުން،" ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ 

އެޑްވޮކެސީ މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ނޑުތަކަށް އެދެވޭ  އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް، ކަމާގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ބަދަލުތަކެއް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ގެނައުމަށާއި، މައްސަލަތައް ހުށައަޅާނޭ މިނިވަން ޓްރައިބިއުނަލެއް 

ކަންކަން  ހުރި  ފުށުއެރުން  އިޚްތިސާސްގެ  ފައިސާބޭނުންކުރުމާއި،  ކަންކަމުގައި  ސިޔާސީ  އުފައްދައި، 
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ހައްލުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ޤަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް ހުށައަޅާފައިވާނެއެވެ. މިފަދަ އިސްލާހުތަކެއް ޤާނޫނީ 

ނޑަށް ނައިސް، ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ކެމްޕެއިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުރުން  އޮނިގަ

ހައްލުކުރަން ދަތިވާނެކަމަށްވެސް މި އެސެސްމަންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  

މަސައްކަތްތަކުގެ  ފަށާފައިވާ  އޮބްޒާވްކުރުމަށް  އިންތިޚާބު  ރިޔާސީ  ކުރިއަށްއޮތް  އެސެސްމަންޓަކީ  މި 

ތެރެއިން، އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ހާލަތު ވަޒަން ކުރުމަށް،  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތެކެވެ. މިއެސެސްމަންޓް ނެރެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 

އެސެސްމަންޓް އެކުލަވާލައިފައިވަނީ، ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި، ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

އިލެކްޝަންސް  އެސެސްމަންޓްގައި  މި  އަދި  އަލީގައެވެ.  މައުލޫމާތުތަކުގެ  އެކުރެވުނު  ފަރާތްތަކުން 

ކޮމިޝަންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި، ބައިނައްލަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް 

ހުށައަޅާ ހުށައެޅުންތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: އައިމަން ރަޝީދު، އެޑްވޮކެސީ މެނޭޖަރ؛ ފޯން: 7908967


