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އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މި އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުން ،މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން
އަންނަނިވި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ދަމަހައްޓައި އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
.1

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ،ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ކުރުން މަނާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ
އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

.2

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ފެންނަ ގޮތަށް
ބހ ެ އ ްޓ ުނ ް
ެ

.3

ވޯޓުނެގުމުގެ އިންތިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ
ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސްވެރިޔަކާ
ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ކަމެއް ސާފުކުރުން

.4

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދެއްގައި ވޯޓުދޭން އަންނަ މީހުންނަށް ދަތިވާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

.5

އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަޙައްދަކަށް ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް،
ނުވަތަ ވޯޓު ގުނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް
ނ ު ކ ު ރ ުނ ް
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އޮބްޒާވަރުން ،މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ވޯޓިންގ ބޫތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށާއި ވޯޓުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަޖަހާތަން ބެލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން

.7

އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި އޮފިޝަލުންގެ
މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން

.8

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް
އ އަންނަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން
އ ުނ ި ކ ަ މ ެ ް
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ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާއި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ އިންޓަވިޔު
ނ ު ކ ު ރ ުނ ް

 .10ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުމުގައި އަދި ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަތްލާ ނުހެދުން
 .11ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތާއީދު އޮތްކަން ނުވަތަ ތާއީދު ނުކުރާކަން ހާމަވާފަދަ އެއްޗެއް
ލައިގެން ނުވަތަ ހިފައިގެން ނުއުޅުން
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 .12އިންތިޚާބުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން
ދ ނ ުދ ިނ ުނ ް
 .13އިންތިޚާބުގެ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިރުޝާ ު
 .14ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދެއްކުމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފިޝަލަކު އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ދެއްކުން
 .15ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް
ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަމަލެއް ނުކުރުން
 .16މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ބޭނުން ނުކުރުން
ޑ
 .17އޮބްޒާވަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފޮޓޯ ނަގައި ،މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯ ް
ނުކުރުން) ،މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ހުއްދަ ވާނެއެވެ(.
 .18އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ފޮޓޯނަގާއިރު ނުވަތަ
މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު ،ވޯޓުލާ ބޫތާ ) 10ދިހަ( ފޫޓަށްވުރެ ކައިރި ނުވުން .އަދި
ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން
 .19އިންތިޚާބާއި އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުފެތުރުން
 .20އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ނުވަތަ ޚަބަރުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ
މ ަ ޢ ު ލ ޫ މ ާ ތ ު ކ ަ ނ ް ކ ަ ށ ަ ވ ަރ ު ކ ުރ ު ނ ް
 .21އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ،ސާބިތު
ނުހިފޭ ވާހަކަ ނުދެއްކުން

ނޯޓު :ބަޔާންވެދިޔަ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ ފާސް ބާތިލުކޮށް އެފަރާތަކަށް އެސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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