`

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 9102

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ،އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

.0

ނ) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ،ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ކުރުން
ޤނޫ ު
ނބަރު ( 00/9112އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ާ
ޤާނޫނުނަ ް
މަނާކަމަށް ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

.9

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރި ވާއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ފެންނަ ގޮތަށް
ބެހެއްޓުން.

.3

ށ ނުވަތަ އެސަރަހައްދަކަށް
ނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެރަށަކަ ް
ގތުން ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނު ް
ބހޭ ޮ
ނތިޒާމާ ެ
ވޯޓު ނެގުމުގެ އި ް
ނުވަތަ އެތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސްވެރިޔަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަމެއް
ސާފުކުރުން.

.4

ނށް ދަތިވާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.
ވޯޓުލާ ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓު ދޭން އަންނަ މީހުން ަ

.5

ގ މަސައްކަތަށް ،ނުވަތަ
ބލަހައްޓަން ފޮނުވާފައިވާ މީހުން ެ
އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަހައްދަކަށް ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ަ
ވޯޓު ގުނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

.6

އ
ށއި ،ވޯޓު ކަރުދާހުގަ ި
ށ ވަނުމަ ާ
ބތުގެ ތެރެއަ ް
ވޓިންގ ޫ
ދބުންޯ ،
ރންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަން ޫ
އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަ ު
ބލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.
ފާހަގަ ޖަހާތަން ެ

.7

ށ
އިންތިޚާބު މޮނިޓަރު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތަ ް
އޓުން.
ލތައް ބެހެ ް
ދަތިނުވާ ގޮތަށް ޢަމަ ު

.2

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާޢީދު ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ
އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

.2

ޔ
ލ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާ އިންޓަވި ު
ނނާއި ވޯޓު ާ
ލން އަންނަ މީހު ް
ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ،ވޯޓު ާ
ނުކުރުން.

 .01ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުމުގައި އަދި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އަތްލާ ނުހެދުން.
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ދ އެއްޗެއް ލައިގެން ނުވަތަ ހިފައިގެން ނޫޅުން.
ނވަތަ ތާޢީދު ނުކުރާކަން ހާމަވާފަ ަ
 .00ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދު އޮތްކަން ު
 .09އިންތިޚާބުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.
 .03އިންތިޚާބުގެ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިރުޝާދު ނުދިނުން.
 .04ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދެއްކުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައާޅާފައިވާ އޮފިޝަލަކު އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަލިޔުމެއް ދެއްކުން.
ގ މަސައްކަތަށް ހުރަސް
ތތަކު ެ
ލހައްޓާ ފަރާ ް
އ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަ ަ
 .05ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނާ ި
އެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރުން.
ނންކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ނުކުރުން.
 .06މުވާސަލާތީ ގޮތުން ބޭ ު
 .07އޮބްޒާވަރުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފޮޓޯނަގައި ،މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑްނުކުރުން.
ނއެވެ).
އވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ހުއްދަވާ ެ
(މޮނިޓަރު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފަ ި
 .02އި ންތިޚާބު މޮނިޓަރު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ފޮޓޯ ނަގާއިރު ނުވަތަ މަންޒަރާއި އަޑު

ރެކޯޑުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާއިރު ،ވޯޓުލާ ބޫތާ ( 01ދިހަ) ފޫޓަށްވުރެ ކައިރި ނުވުން .އަދި ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ
އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން
 .02އިންތިޚާބާއި އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ޞައްޙަނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުފެތުރުން
 .91އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ނުވަތަ ޚަބަރުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ
މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން
ނޯޓު :ބަޔާންވެދިޔަ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ ފާސް ބާތިލުކޮށް އެފަރާތަކަށް އެސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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