
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރާ ނެޓްވޯކް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އަދި ވޯޓުލާ ހުރިހާ ޖަލުތަކާ

 ލަންޑަން، ސިންގަޕޫރު، ކުއަލަލަމްޕޯރ އަދި ކޮލަމްބޯގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮށިތައް ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންއެބަދެއެވެ.

އިންތިޚާބްގެ ވޯޓްލުމުގެ ކަންކަން ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޖުމްލަކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތަކަށެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ވެފައިވާ 

ތައްޔާރީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. މިޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާ 400 އަށްވުރެގިނަ އޮބްޒާވަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

އަޅުގަ ނޑުމެންގެ އޮބްޒަވޭޝަންގައި ހާމަކުރާ މައުލޫމާތުތަކަކީ މުޅިގައުމުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއިމެދު ޖުމްލަކޮށް ބަސް 

ބުނެވޭނޭ ނަތީޖާތަކެކެވެ. މިމައުލޫމާތުތަކަކީ ވޯޓްލުން ފެށުނުއިރު ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ.

 އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ އަމާން އޮމާންކަމާއެކުގައެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން %99 މަރުކަޒުތައް ހެނދުނު

 8:00 ގެ ކުރިން ހުޅުވިފައިވެއެވެ. އަދި %86 މަރުކަޒުތައް ވޯޓުލުން ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ 10މިނެޓް ތެރޭގައި

 ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކުގައި އޮފިޝަލުން ހަމަޔަށްތިއްބެވެ. އެހެންނަމަވެސް %2 މަރުކަޒުގައި ކިޔޫބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުން 

އަދި ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަައް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވޯޓުލާ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއްގައިވެސް ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުއްޓެވެ.އަދި ހުރިހާ ވޯޓުކަރުދާސް ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ގުނާ

 ހަމަކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ވޯޓުލުން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ފޮއްޓެއްވެސް އެތެރެ ހުސްކަން ޗެކްކޮށް ދައްކާފައިވެއެވެ.

ވޯޓުލުން ފެށުނުއިރު ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ވޯޓް ފޮއްޓެއްގައިވެސް ކެންޑިޑޭޓުން ތަމްސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، %94.6 ފޮށިތައް 

ކައިރީގައި އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ. %5.4 ފޮށި ދޮށުގައި އެއްވެސް 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބުން ހަރަކާތްތެރި ވެފައިނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ވޯޓުލުން ފެށުނުއިރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން %95.1 މަރުކަޒުތަކުގައި ފުލުހުން ތިބިކަން އަޅުގަ ނޑުމެން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އްިނިތހާުބގެ ޯވުޓލްުނ ފިެށގްެނގްޮސަފިއވާ ޮގތް ޖުމްލޮަކްށ ފުރިަހަމ
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އިންތިޚާބްގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު ވޯޓުލުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކުގެތެރެއިން %97.5 ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުގެ 

ސިއްރުކަން ކަށަވަރުމުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ލިބިފައިވީނަމަވެސް 

%2.5 ވޯޓުފޮށިތަކުގައި ވޯޓް ގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ އިންތިޒާމްތައް ނެތްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

ނޑުމެން މިގެންދަނީ ވަރަށް ގާތުން އޮބްޒާވްކުރަމުންނެވެ.  ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެފޮށިތައް އަޅުގަ

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދާއިރު އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ 

މޯލްޑިވްސްއިން އިލްތިމާސްއެކެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އުންމީދުކުރަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް

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

އެސަރަހައްދު ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނޭ ވަގުތު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ތިޔަފަރާތްތަކަށް އަންގާނެ ވާހަކަ

 ދަންނަވަމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރ، އަލްފާޟިލް އައިމަން ރަޝީދު 

)7908967( އަށް ގުޅުއްވާ.
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