`

ން ޫ
އި-އިލކްޝަ ޫ
ްގޫބަ ޫ
ަދޫކައުންސިލ ޫ
ހއ.ފިއްލ ޫ
ޑު ޫ
ކޫމިންގަނ ޫ
ްގޫމަންދބުންނާއިޫ،އޮބްޒާވަރުންނާއިޫ،މޮނިޓަރުންގޫސުލ ޫ
ކންޑިޑޭޓުންނާއިޫ،ކންޑިޑޭޓުނ ޫ

.1

ނ) ޫގ ޫޫ 44ވަނަ މާއްދާގައިޫ ،ވޯޓުނަގާ ޫދުވަހު ޫކުރުންޫ
ނބަރު ޫ(ޫ 11/8002އިންތިޚާބުތަކާ ޫބހޭ ޫޢާންމު ޫޤާނ ުޫ
ޤާނނުނަ ް
މަނާކަމަށްޫބުނފައިވާޫއއްވސްޫކަމއްޫނުކުރުން.

.8

ށްޫ
ޙަރަކާތްތރި ޫވާއިރު ޫއިލކްޝަންސް ޫކޮމިޝަނުން ޫދކޮށްފައިވާ ޫފާސް ޫފންނަ ޫގޮތަ ޫ
އި ޫ ޫ
ވޯޓުލާ ޫމަރުކަޒުގ ޫތރޭގަ ޫ
ބހއްޓުން.

.3

ށ ޫނުވަތަ ޫއސަރަހައްދަކަށްޫ
ގތުން ޫކަމއް ޫސާފުކުރަން ޫބޭނުންވއްޖ ޫހިނދއްގައި ޫއރަށަކަ ްޫ
ނތިޒާމާ ޫބހޭ ޮ
ވޯޓު ޫނގުމުގ ޫއި ް
ކާ ޫވާހަކަ ޫދައްކައިގން ޫއކަމއްޫ
ނުވަތަ ޫއތަނަކަށް ޫއިލކްޝަންސް ޫކޮމިޝަނުން ޫޢައްޔަނު ޫކޮށްފައިވާ ޫއންމ ޫއިސްވރިޔަ ޫ
ސާފުކުރުން.

.4

ނށްޫދަތިވާނޭޫފަދަޫއއްވސްޫކަމއްޫނުކުރުން.
ވޯޓުލާޫސަރަހައްދއްގައިޫވޯޓުޫދޭންޫއަންނަޫމހުން ަ

.5

ބލަހައްޓަން ޫފޮނުވާފައިވާ ޫމހުންގޫ ޫމަސައްކަތަށްޫ ،ނުވަތަޫ
އރަށަކަށް ޫނުވަތަ ޫއސަރަހައްދަކަށް ޫވޯޓުނގުމުގ ޫކަންތައްތައް ޫ ަ
ވޯޓުޫގުނުމުގައިޫޙަރަކާތްތރިވާޫއއްވސްޫމހއްގޫމަސައްކަތަށްޫދަތިވާކަހަލަޫއއްވސްޫކަމއްޫނުކުރުން.

.6

އޫ
ށއިޫ ،ވޯޓު ޫކަރުދާހުގަ ިޫ
ށ ޫވަނުމަ ާ
ވޓިންގ ޫބތުގ ޫތރއަ ްޫ
ރންނާއިޫ ،ކންޑިޑޭޓުންގ ޫމަންދބުންޯ ޫ ،
އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަ ު
ފާހަގަޫޖަހާތަންޫބލުމަށްޫމަސައްކަތްޫނުކުރުން.

.7

ށޫ
އި ޫއޮފިޝަލުންގ ޫމަސައްކަތަ ްޫ
އިންތިޚާބު ޫމޮނިޓަރު ޫކުރުމަށް ޫހުއްދަ ޫދކޮށްފައިވާ ޫފަރާތްތަކުން ޫވޯޓުލާ ޫސަރަހައްދުގަ ޫ
އޓުން.
ލތައްޫބހ ް
ދަތިނުވާޫގޮތަށްޫޢަމަ ު

.2

ނަޫ
ކންޑިޑޭޓަކަށްޫތާޢދުޫހޯދުމަށްޫނުވަތަޫތާޢދުޫކުޑަކުރުމަށްޫނުވަތަޫކންޑިޑޭޓއްގޫއިންތިޚާބޫހައްޤަކަށްޫއުނިކަމއްޫއަން ޫ
އއްވސްޫކަމއްޫނުކުރުން.
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.9

ޔޫ
ރާ ޫމހުންނާ ޫއިންޓަވި ުޫ
ލ ޫމަރުކަޒުގައި ޫމަސައްކަތް ޫކު ޫ
ނނާއި ޫވޯޓު ާޫ
ލން ޫއަންނަ ޫމހު ް
ވޯޓުލާ ޫސަރަހައްދުގައިޫ ،ވޯޓު ާ
ނުކުރުން.

ޓުޫކަރުދާހުގައިޫއަތްލާޫނުހދުން.
 .10ވޯޓުޫނގުމުގޫމަސައްކަތުގައިޫބޭނުންކުރާޫލިޔކިޔުމުގައިޫއަދިޫވޯ ޫ
ދޫއއްޗއްޫލައިގންޫނުވަތަޫހިފައިގންޫނޅުން.
ނވަތަޫތާޢދުޫނުކުރާކަންޫހާމަވާފަ ަޫ
 .11ކންޑިޑޭޓަކަށްޫތާޢދުޫއޮތްކަންޫ ު
 .18އިންތިޚާބުގައިޫޙަރަކާތްތރިވާޫއޮފިޝަލުންގޫމައްޗަށްޫނުފޒުޫފޯރުވުމަށްޫމަސައްކަތްޫނުކުރުން.
 .13އިންތިޚާބުގޫވަކިޫކަމއްޫވަކިޫގޮތަކަށްޫގންދިޔުމަށްޫއއްވސްޫފަރާތަކަށްޫއިރުޝާދުޫނުދިނުން.
އް ޫދއްކުމަށް ޫއިލކްޝަންސް ޫކޮމިޝަނުންޫ
 .14ވޯޓުލާ ޫމަރުކަޒުގައި ޫޙަރަކާތްތރިވާއިރު ޫކާކުކަން ޫއަންގައިދޭ ޫރަސްމ ޫލިޔުމ ޫ
ކަނޑައާޅާފައިވާޫއޮފިޝަލަކުޫއދިއްޖނަމަޫއފަދަލިޔުމއްޫދއްކުންޫ.
ތތަކުގޫ ޫމަސައްކަތަށް ޫހުރަސްޫ
ލހައްޓާ ޫފަރާ ް
އ ޫސަލާމަތ ޫކަންކަން ޫބަ ަ
 .15ވޯޓުލާ ޫމަރުކަޒުގައި ޫޙަރަކާތްތރިވާ ޫއޮފިޝަލުންނާ ިޫ
އޅޭފަދަޫޢަމަލއްޫނުކުރުން.
ނންކުރވޭޫއއްވސްޫއއްޗއްޫވޯޓުލާޫސަރަހައްދުގައިޫބޭނުންޫނުކުރުން.
 .16މުވާސަލާތޫގޮތުންޫބޭ ު
 .17އޮބްޒާވަރުންނާއިޫ ،ކންޑިޑޭޓުންގ ޫމަންދބުން ޫއއްވސް ޫހާލއްގައި ޫފޮޓޯނަގައި ޫ،މަންޒަރާއި ޫއަޑު ޫރކޯޑްނުކުރުންޫ.
އވާޫފަރާތްތަކަށްޫމިކަންޫހުއްދަވާނއވ).
(މޮނިޓަރުޫކުރުމަށްޫހުއްދަޫދފަ ި
 .12އި ންތިޚާބު ޫމޮނިޓަރު ޫކުރުމަށް ޫހުއްދަ ޫދކޮށްފައިވާ ޫފަރާތްތަކުން ޫވޯޓުލާ ޫސަރަހައްދުގައި ޫފޮޓޯ ޫނަގާއިރު ޫނުވަތަ ޫމަންޒަރާއި ޫއަޑުޫ

ރކޯޑުކޮށް ޫބްރޯޑްކާސްޓްޫކުރާއިރުޫ ،ވޯޓުލާ ޫބތާޫ(ޫ 10ދިހަ) ޫ ފޓަށްވުރ ޫކައިރިޫނުވުންޫ .އަދިޫވޯޓުގ ޫސިއްރުކަން ޫގއްލޭފަދަޫ
އއްވސްޫކަމއްޫނުކުރުން
 .19އިންތިޚާބާއިޫއިންތިޚާބުގޫމަސައްކަތާޫބހޭގޮތުންޫޞައްޙަނންޫއއްވސްޫމަޢުލމާތއްޫނުފތުރުން
 .80އޮބްޒާވަރުންނާއި ޫމޮނިޓަރުން ޫއިންތިޚާބާ ޫގުޅިގން ޫތައްޔާރުކުރާ ޫރިޕޯޓު ޫނުވަތަ ޫޚަބަރުގައިވާ ޫމަޢުލމާތަކ ޫސައްޙަޫ
މަޢުލމާތުކަންޫކަށަވަރުކުރުންޫ
ށްޫ
ންޫނުކުތުމަ ޫ
ށްޫއސަރަހައްދު ޫ
ށްޫއފަރާތަކަ ޫ
ސްޫބާތިލުކޮ ޫ
ްގޫފާ ޫ
ވާޫފަރާތއ ޫ
ޚިލާފު ޫ
ޑާޫ ޫ
ކޫމިންގަނ ޫ
ޔަޫސުލ ޫ
ނޯޓުޫ:ބަޔާންވދި ޫ
ވޫ .
ށްޫލިބިގންވއ ޫ
ުގޫއިސްވރިޔާއަ ޫ
ލާޫމަރުކަޒ ޫ
ރުޫވޯޓު ޫ
ުގޫއިޚްތިޔާ ޫ
އންގުމ ޫ
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