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އަށް ވުރެ ގިނަ އޮބްޒާވަރުންނާއި ވޮލިންޓިއަރުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  400
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ފަށައިފި  

 
 

އަށް ވުރެ ގިނަ އޮބްޒާވަރުންނާއި ވޮލިންޓިއަރުން ތަމްރީން  400ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
. މިތަމް ރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އިންތިޚާބު ދުވަހު ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި ތިބޭނެ އޮބްޒާވަރުންނާއި، މަރުކަޒީ ގޮތުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ

ރީން އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ ކަންކަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގައި އިންތިޒާމްކޮށް ވިލަރެސް ކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތަމް
އަށް ވުރެ ގިނަ އޮބްޒާވަރުންނާއި ވޮލިންޓިއަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 130. އިންތިޚާބު ދުވަހު މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ

.5އޮގަސްޓްގައި ސްޓެލްކޯގެ  17އަދި  16ކުރިއަށްދަނީ  ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މާލަމުގައެވެ  
 

ހދ، ށ، ލ، ގއ، ގދ އަދި ސ އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮބްޒާވަރުން ވަނީ ތަމްރީން މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ހއ، 
. މިވަގުތުވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ  ޓީމެއް ރ، ބ، ޅ، މ، ފ، ދ، ތ، އއ އަދި އދ އަތޮޅުތަކުގައި ތަމްރީން  3ކުރެވިފައެވެ

. ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ވޯޓުލުން ފެށޭއިރާއި، ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރާއި، ވޯޓުގުނުމާއި، ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތާއި،  ޕްރޮގްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ
ލުގެ ލި ނުރައްކަޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިންނާއެކު ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމާއި، ކުއް
ރާމްގައި ހާލަތުގައި އަދި މައުލޫމާތު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ރިޕޯރޓް ކުރާނެ ގޮތަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގް

. އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ  
 

ޓީއަކާ ނުގުޅޭ އެއްވެސްއިރެއްގައި ސިޔާސީ ޕާ، ލުންނާއި"ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ޕްރިންސިޕަ
ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ ކިބައިން އަހަރެމެން ހީވެސް ނުކުރާ ނަރުހުންނާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި، ކުރީގެ ވޯޓު އޮފިޝަލުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި، 

. މިފުރުސަތުގައި އެހުރި ރު ދަންނަވަން،" ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުވަރުގެ ތަރުހީބެއް ލިބޭ
. އަދި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެއްވެސް އޮބްޒާވަރަކީ ސިޔާސީ ޕާރޓީއެއްގެ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ

.ރަޖިސްޓްރީވެފައިނުވާ ފަރާތްތަ ކެއްކަން އައިމަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ  
 

މުން އެބަ ލައިން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވަޖު 15އޮބްޒާވަރުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި  26ތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރާ މީގެ އިތުރުން ދިގުމުއްދަތައް އިން
. ދިގުމުއްދަތުގައި އޮބްޒާވްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކެމްޕެއިން  ފަދަ ކަންކަން ކުރުމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީ ގެންދެއެވެ

. އޮބްޒާވް ކުރަމުންދާނެއެވެ  
 
 

- ... ...ނިމުނީ  
 
 

އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ އައިމަން އި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މިނޫސްބަޔާނާ
.7908967ރަޝީދު ( )އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  

 
އޮބްޒާވަރުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅުންހުރި ފޮޓޯފަދަ ތަކެތި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް 

)facebook.com/TransparencyMaldives(. އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ  


