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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބް އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުނު 

ގައުމުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އޮބްޒާވަރުންގެ މަސައްކަތާ ނުލާ މި އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

އިންތިޚާބުގެ  ސަބަބުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  އޮބްޒާވްކުރުމަށް  އިންތިޚާބު  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަން  ނުގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ފުރިހަަމައަށް  މިހާ 

ހާމަކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މިޖަމުޢިއްޔާއިން ގަބޫލުކުރަމެވެ.

އިންތިޚާބްތައް  ބައިވެރިވެ  މިޝަންތަކުގައި  އޮބްޒަވޭޝަން  އިންތިޚާބު  ބައިނައްލަޤްވާމީ  ގެންދަނީ  އިން  މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

އިންތިޚާބްތައް  ތައިލެންޑްގެ  އަދި  ސްރީލަންކާ  އެމެރިކާ،  ބަންގުލަދޭޝް،  ނޭޕާލް،  ވާނީ  މިޖަމްޢިއްޔާއިން  މިގޮތުން  އޮބްޒާވްކުރަމުންނެވެ. 

އެކިއެކި  ބައިނައްލަޤްވާމީ  ކަމާއިގުޅުންހުރި  ގެންދަނީ  މިޖަމްޢިއްޔާއިން  އޮބްޒާވްކުރުމުގައި  އިންތިޚާބްތައް  ބައިވެރިވެފައެވެ.  އޮބްޒާވްކުރުމުގައި 

ގެންދަނީ  މިޖަމްޢިއްޔާއިން  އާއިއެކު  ޖީ.އެން.ޑީ.އީ.އެމް  އަދި  އޭ.އެން.އެފް.އާރ.އީ.އެލް  މިގޮތުން  މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ފަރާތްތަކާއިއެކު 

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް އިޖަމްޢިއްޔާއިން އޮބްޒާވްކޮށްފައިވާނީ ނޭޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޓާއި 

ގުޅިގެންނެވެ.

ޖުމްލަކޮށް  ދިޔަގޮތާމެދު  ކުރިއަށް  ކަންކަން  އިންތިޚާބުގެ  ގައުމުގެ  މުޅި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މައުލޫމާތުތަކުގެ  ހާމަކުރާ  އޮބްޒަވޭޝަންގައި  މި 

މައުލޫމާތުތަކެކެވެ.   ކުއެންޓިޓޭޓިވް  އަދި  ކޮލިޓޭޓިވް  މައުލޫމާތުތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އޮބްޒާވަރުން  ދުވަހު  އިންތިޚާބު  ބަސްބުނެވޭނެއެވެ. 

އޮބްޒާވޭޝަންގައި  މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ ރެންޑަމް ސާމްޕްލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ނަތީޖާ ނެރެވިފައިވަނީ  +/- %1.5 މާޖިން 

އޮފް އެރަރ އެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެބުރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް  އިތުބާރާއި، ހާމަކަމާއި، 

އިންސާފުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އަދި މިއިންތިޚާބަކީ އިދާރީއިންތިޒާމްތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ އިންތިޚާބެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މީގެ ކުރީ ފަހަރުތަކުގައި ނުދެކޭހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތުން ޑިމޮކްރަސީގައި މި ބައިވެރިވި ބައިވެރިވުމަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން މަރުހަބާ 

ކިޔަމެވެ. އިންތިޚާބްގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުهللا ޔާމީން އަބްދުއްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރި ހުރިހާ 

ރައްޔިތުންނަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. އަދި ހަމައެއާ އެކު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 

ތަރުހީބަށާއި އަދި އިންތިޚާބްގައި ވަރަށް ގާތުން ވާދަކުރައްވާފައިވާތީ މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.  ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އިންތިޚާބްގެ ނަތީޖާ 

ބަލައިގަނެ، އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރުމުގެ ކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ގޮވާލަމެވެ. 

ތިރީގައި މިވަނީ މި އޮބްޒަރވޭޝަނުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ކަންކަމެވެ.

%99 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް 5.00ގައި ބަންދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓްގައި ނަންނެތުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުނުލެވުމުގެ ރިޕޯޓްތައް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެއީ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު  )ވޯޓުލީ 

ފަރާތްތަކުގެ 0.07% އަށްވުރެ މަދު( އަދަދެކެވެ. މީގެތެރެއިން ވޯޓު ނުލެވިގެން މަރުކަޒުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 0.04% މީހުންނެވެ.

ވޯޓުލީމީހުންގެ ތެރެއިން 1.7% މީހުން، 79.6% މަރުކަޒުގައި އެހެން މީހެއްގެ އެހީގައި ވޯޓުލާފައިވެއެވެ.

ނޑާލަންޖެހުނު މަރުކަޒުތަކުގެ  ނޑާލަން ޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ވޯޓުލުން މެދުކަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން 4.4% ފޮށި ތަކުގެ ވޯޓުލުން މެދުކަ

ނޑާލަން ޖެހިފައިވަނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، އަދި 60% މަރުކަޒުތަކުގައި  ތެރެއިން 50% މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން މެދު ކަ

އްިނިތޚާުބގެ ަނތީޖާ ުހރިހާ ފާަރތަްތުކްނވްެސ ަބލައަިގެނ ަގުއމުގެ ަހަމޖުެހްނ ެދެމެހްއުޓަމްށ
 ޓާްރންްސޕަޭރނީްސ މޯލިްޑވްްސިއްނ ޮގވާަލްނ

ކުރިން ނުދެކޭ ފަދަ މިންވަރަކަށް އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން
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ނޑާލަން ޖެހިފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މެދު ކަ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ވަދެފައިވަނީ 14.2% މަރުކަޒުތަކަށެވެ.  އޭގެތެރެއިން 84.4% މަރުކަޒުތަކަށް ފުލުހުން ވަދެފައިވަނީ 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާގައި، ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ފޮށްޓެއް ކައިރީގައިވެސް ކެންޑިޑޭޓުން ތަމްސީލު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން 

އިންތިހާބުގެ ކަންކަމުގެ ހާމަކަން އިތުރުވެ، އިތުބާރު ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް މިޖަމުޢިއްޔާއިން ދެކެމެވެ.

ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާގައި 87.1% ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަބްދުهللا ޔާމީންގެ މަންދޫބުން ހާޒިރުވެ ތިއްބެވެ.

 ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާގައި 93.3% ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މަންދޫބުން ހާޒިރުވެ ތިއްބެވެ.

ވޯޓުގުނުމުގައި ވޯޓު ކަރުދާހާއިމެދު ކެންޑިޑޭޓުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެބަސްވެފައިވަނީ އެންމެ 0.11% ކަރުދާހާއި މެދުގައެވެ. 

އިންތިޚާބުގެ ދުވަހުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ނިޒާމުތައް ފުރިހަމަ ކަމަށް ފާހަގަކުރާއިރު، މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ގަބާުލުކުރާގޮތުގައި ހަގީގީ އިންތިޚާބީ 

ނޑުގައި ހުރި  މައްސަލަތަކަކީ ސިޔާސީ ފައިސާގެ ހާމަކަން ކުޑަކަމާއި، އިންތިޚާބީ ކުށް ކުށް  ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ނުބެލުމާއި، ގާނޫނީ އޮނިގަ

އެހެނިހެން މައްސަލަތަކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ. 

ނިމުނީ.

މީޑިއާގެ ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވާނީ އެޑްވޮކެސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ، އައިމަން ރަޝީދު 7908967    
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