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 މ ންގަނޑު  ސުލޫކ   މަންދޫބުންގެ  ކެންޑ ޑޭޓުންގެ  މޮނ ޓަރުންނާއ   އޮބްޒާވަރުންނާއ  
 

 ފަރާތްތަކުން  ހުރ ހާ  ޙަރަކާތްތެރ ވާ  ގޮތުގައ   މަންދޫބުންގެ  ކެންޑ ޑޭޓުންގެ  މޮނ ޓަރުން އަދ  ،  އޮބްޒާވަރުން  މ  އ ންތ ޚާބުގައ 
 .ވާނެއެވެ ދަމަހައްޓައ  އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން  މ ންގަނޑު  ސުލޫކ  އަންނަނ ވ  

ޤާނޫނުގެ   .1 ޢާންމު  ބުނެފައ ވާ   44އ ންތ ޚާބުތަކާބެހޭ  ކަމަށް  މަނާ  ކުރުން  ދުވަހު  ވޯޓުނަގާ  މާއްދާގައ ،  ވަނަ 
 އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

އ ލެކްޝަންސް ކޮމ ޝަނުން ދޫކޮށްފަ  .2 ޙަރަކާތްތެރ ވާއ ރު  އ ވާ ފާސް ފެންނަ ގޮތަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައ  
 ބެހެއްޓުން 

ހ ނދެއްގައ   .3 ބޭނުންވެއްޖެ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  ބެހޭގޮތުން  އ ންތ ޒާމާ  އެ   ، ވޯޓުނެގުމުގެ  ނުވަތަ  ރަށަކަށް  އެ 
އ ސްވެރ ޔަކާ  އެންމެ  ކޮށްފައ ވާ  ޢައްޔަން  ކޮމ ޝަނުން  އ ލެކްޝަންސް  ތަނަކަށް  އެ  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދަކަށް 

 ކަމެއް ސާފުކުރުން  ވާހަކަ ދައްކައ ގެން އެ 

 ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދެއްގައ  ވޯޓުދޭން އަންނަ މ ހުންނަށް ދަތ ވާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން .4

އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަޙައްދަކަށް ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ފޮނުވާފައ ވާ މ ހުންގެ މަސައްކަތަށް،  .5
ޙަރަކާތްތެރ ވާ  ގުނުމުގައ   ވޯޓު  ކަމެއް   ނުވަތަ  އެއްވެސް  ކަހަލަ  ދަތ ވާ  މަސައްކަތަށް  މ ހެއްގެ  އެއްވެސް 

 ނުކުރުން

އޮބްޒާވަރުން، މޮނ ޓަރުން އަދ  ކެންޑ ޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ވޯޓ ންގ ބޫތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށާއ  ވޯޓުކަރުދާހުގައ   .6
 ފާހަގަޖަހާތަން ބެލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން

މޮނ ޓަރ   .7 އޮފ ޝަލުންގެ އ ންތ ޚާބު  ސަރަޙައްދުގައ   ވޯޓުލާ  ފަރާތްތަކުން  ދޫކޮށްފައ ވާ  ހުއްދަ  ކުރުމަށް 
 މަސައްކަތަށް ދަތ  ނުވާގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން

ޙައްޤަކަށް  .8 އ ންތ ޚާބ   ކެންޑ ޑޭޓެއްގެ  ނުވަތަ  ކުޑަކުރުމަށް  ތާއ ދު  ނުވަތަ  ހޯދުމަށް  ތާއ ދު  ކެންޑ ޑޭޓަކަށް 
 އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުންއުނ ކަމެއް އަންނަ  

އ ންޓަވ ޔު  .9 މ ހުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުގައ   ވޯޓުލާ  މ ހުންނާއ   އަންނަ  ވޯޓުލާން  ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައ  
 ނުކުރުން

 ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައ  ބޭނުންކުރާ ލ ޔެކ ޔުމުގައ  އަދ  ވޯޓުކަރުދާހުގައ  އަތްލާ ނުހެދުން .10
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ސ ޔާސ  ފ ކުރަކަށް ތާއ ދު އޮތްކަން ނުވަތަ ތާއ ދު ނުކުރާކަން ހާމަވާފަދަ އެއްޗެއް   ނުވަތަ ވަކ   ކެންޑ ޑޭޓަކަށް  .11
 ލައ ގެން ނުވަތަ ހ ފައ ގެން ނުއުޅުން

 އ ންތ ޚާބުގައ  ޙަރަކާތްތެރ ވާ އޮފ ޝަލުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން .12

  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އ ރުޝާދު ނުދ ނުންއ ންތ ޚާބުގެ ވަކ  ކަމެއް ވަކ  ގޮތަކަށް ގެންދ ޔުމަށް .13

އ ލެކްޝަންސް  .14 ދެއްކުމަށް  ލ ޔުމެއް  ރަސްމ   އަންގައ ދޭ  ކާކުކަން  ޙަރަކާތްތެރ ވާއ ރު  މަރުކަޒުގައ   ވޯޓުލާ 
 ކޮމ ޝަނުން ކަނޑައަޅާފައ ވާ އޮފ ޝަލަކު އެދ އްޖެނަމަ އެފަދަ ލ ޔުމެއް ދެއްކުން 

އޮފ ޝަ  .15 ޙަރަކާތްތެރ ވާ  މަރުކަޒުގައ   މަސައްކަތަށް ވޯޓުލާ  ފަރާތްތަކުގެ  ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން  ސަލާމަތ   ލުންނާއ  
 ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަމަލެއް ނުކުރުން 

 މުވާޞަލާތ  ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައ  ބޭނުން ނުކުރުން .16

ނަ  .17 ފޮޓޯ  ހާލެއްގައ   އެއްވެސް  މަންދޫބުން  ކެންޑ ޑޭޓުންގެ  އަދ   ރެކޯްޑ އޮބްޒާވަރުން  އަޑު  މަންޒަރާއ   ގައ ، 
 .(މޮނ ޓަރ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދ ފައ ވާ ފަރާތްތަކަށް މ ކަން ހުއްދަ ވާނެއެވެ ) ،  ނުކުރުން 

ނުވަތަ  .18 ފޮޓޯނަގާއ ރު  ސަރަހައްދުގައ   ވޯޓުލާ  ފަރާތްތަކުން  ހުއްދަދޫކޮށްފައ ވާ  ކުރުމަށް  މޮނ ޓަރ  އ ންތ ޚާބު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ރެކޯޑުކޮށް  އަޑު  ބޫތާ  މަންޒަރާއ   ވޯޓުލާ  ކައ ރ  ނުވުން   10އ ރު،  ފޫޓަށްވުރެ  އަދ    . )ދ ހަ( 

 ވޯޓުގެ ސ އްރުކަން ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

 އ ންތ ޚާބާއ  އ ންތ ޚާބުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުފެތުރުން .19

އްޔާރުކުރާ ރ ޕޯޓު ނުވަތަ ޚަބަރުގައ ވާ މަޢުލޫމާތަކ  ޞައްޙަ އޮބްޒާވަރުންނާއ  މޮނ ޓަރުން އ ންތ ޚާބާ ގުޅ ގެން ތަ  .20
 މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން

ސާބިތު ،  އ ލެކްޝަންސް ކޮމ ޝަނާއ  އެކޮމ ޝަނުގެ މެންބަރުންނާއ  މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ހަޤ ޤަތާ ޚ ލާފު  .21
 ވާހަކަ ނުދެއްކުން   ފ  ނުހި 

 

މ ންގަނޑާ ޚ ލާފުވާ ފަރާތެއްގެ ފާސް ބާތ ލުކޮށް އެފަރާތަކަށް އެސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް  ނޯޓު: ބަޔާންވެދ ޔަ ސުލޫކ   
 . އެންގުމުގެ އ ޚްތ ޔާރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އ ސްވެރ ޔާއަށް ލ ބ ގެންވެއެވެ 

 


