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 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް  2019މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 
 

( ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ 2019މިއީ، 
ޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވޭ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެގޮތް ބަޔާންކޮށް ވޯ 

އޮފިޝަލުންގެ  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީއިން ކަނޑައަޅާ މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
 އަތްމަތީ ފޮތެވެ. 

 ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުން 
 ވޯޓްދޭންވާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓް ކަރުދާހުގައެވެ.އިންތިޚާބްތަކުގައި  .1
ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި އެމަރުކަޒަކަށް ވޯޓުލުމަށް ފޮނުވާފައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ  .2

ޑީގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނުވަތަ އޮބްޒާވަރުން އެވޯޓްފޮށި ޢަދަދު ހަމަތޯ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ގުނާއިރު އެގަ
 ކައިރި ތިބިނަމަ، ވޯޓްކަރުދާސްތައް ގުނަންވާނީ އެމީހުންގެ ހާޞިރު ގައެވެ.

 ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި ތައްޔާރުކުރުން 

އްގެ ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި، ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ބައެއްގެ ހާޞިރުގައި އެތަނެ .1

 އެތެރެ އެވަޤުތު ހާޞިރުވެ ތިބިބަޔަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުފޮށީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއްނެތްކަން އެތަނަށް އެވަޤުތު ހާޞިރުވެ ތިބި މީހުންނަށް ޔަޤީންކޮށް ދިނުމަށްފަހު ވޯޓްފޮށި  .2
 ބަންދުކޮށް ސީލްކުރަންވާނެއެވެ.

 ބަލައި ލިސްޓުން ފާހަގަކުރުން ވޯޓުލާ މީހަކީ ކާކުތޯ
އަތުގައި މުއްދަތުހަމަނުވާ ފޮޓޯޖެހި މުސްތަނަދެއް އޮތްތޯ ބަލައި، އެމީހާގެ  ގެ ވޯޓުދޭމީހާ އައުމުން، އެމީހާ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް .1

 ނަން ލިސްޓުން ހޯދައި، އެ މީހާގެ ނަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

ސްމީ ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯގައިވާ މީހާކަން ޔަޤީންކޮށް އެމީހާގެ ކާކުކަންއަންގައިދޭ ރަ ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާއަކީ އެމީހާ ގެންނަ .2
    ނަމާއި އެޑްރެސް އަޑުހަރުކޮށް ގޮވަންވާނެއެވެ.

  ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުން 
ކުރަމުން ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރެވޭ މީހުން ފާހަގަ  .1

 ގެންދަންވާނެއެވެ.
ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާއަށް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު  ވޯޓުލާންދާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދޫކުރަންވާނީ އެންމެ ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅެކެވެ. .2

 ދޫކުރާނީ، ވޯޓިންގ ބޫތުގައި މީހަކު ނެތްކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

 ޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެން ވާމީހުން  ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަ 

 ވޯޓުލާ މީހާ، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހަންވާނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ. .1
 ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަ ޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާމީހަކު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް އޭނާއަށް   .2

 އެހެން މީހަކު އެހީވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެހީތެރިވެވޭނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ.
ރިޔަކު ބޭނުންވާކަން އިސް ށް ނުކުޅެދޭކަމަށް ބުނާމީހާ، ނުކުޅެދޭ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު، އެހީތެއަމިއްލަޔަށް ފާހަގަޖެހުމަ .3

އަދި ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރަންވާނީ އެހީތެރިޔާގެ  ކަށަވަރުވުމުން، އެހީތެރިޔަކާއެކު ވޯޓުލުމަށް ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ.  ވެރިޔާއަށް 
 . މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 



 ވޯޓުނެގުން ނިންމުމާއި ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުން 
ގަޑިޖެހޭ އިރު ވޯޓްލާން ބަޔަކު ކިޔޫގައި ނެތްނަމަ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.  ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާވޯޓުނެގުން  .1

ވޯޓު ނެގުން ނިންމާ ގަޑި ޖެހޭއިރު ވޯޓުލާން ބަޔަކު އައިސް ކިޔޫގައި ތިބިނަމަ އެބަޔަކު ވޯޓުލައި ނިމެންދެން ވޯޓުފޮށި ބަންދު 
 ތިބި އެންމެން ވޯޓުލާ ނިމުމުން ވޯޓުފޮށި ބަންދު ކުރަންވާނެއެވެ. ނުކޮށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ވޯޓުލާން އައިސް

ވޯޓު ނެގުން ނިމުމުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމާއެކު، ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންކުރި ތަކެއްޗާއި ބާކީހުރި ވޯޓު ކަރުދާސް ވަކިން  .2
 ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވޯޓުގުނަން ފެށުން 

މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން، އެމަރުކަޒަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ވޯޓު ގުނައި އަދަދު ކުރުމަށްފަހު ވޯޓުލާ އެ .1
މީހުން  2އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އިސްފަރާތާއި، އެމަރުކަޒެއްގެ ވޯޓު ގުނުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 )ދެމީހުން( ނަތީޖާ ޝީޓްގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
އަދަދުކޮށް ނަތީޖާ ހޯދާއިރު، ވޯޓު ލާ އެމަރުކަޒެއްގައި ، ށްޓަކައި، ވޯޓު ފޮށި ހުޅުވައި، ވޯޓު ތައް ބަލައި، ވޯޓު ގުނައިވޯޓު ގުނުމަ .2

އެކަންތައްތައް ކުރާތަން ރަނގަޅަށް އަދި ވީހާވެސް ގާތުން ފެންނަ ތަނެއްގައި ތިބެގެން އެމަރުކަޒެއްގައި ކަންހިގާގޮތް ބެލުމުގެ 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުންނަށާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ފުރުޞަތު، 

އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒާވަރުންނަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މޮނީޓަރު ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޝީޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  03ޖުމްލަ  ޖާ ޝީޓްގެ،ގުތީ ނަތީވޯޓު ގުނާނިމުމުން ވަ  .3
ވޯޓުލާ އެމަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހު، އެމަރުކަޒުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ ވަޤުތުން  .4

 އެމަރުކަޒެއްގައި އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 
ރުކަޒެއްގައި އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު، ލަސްނުކޮށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އެމަރުކަޒެއްގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ އެމަ .5

  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އެނަތީޖާ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. 

 ބާޠިލް ވޯޓު  / ޞައްޙަ ވޯޓު 

 ބާޠިލް ވޯޓު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކޮންމެ ވޯޓެކެވެ.  މި އަތްމަތީ ފޮތުގައި ،ޞައްޙަ ވޯޓު ކަމުގައިބެލެވޭނީ .1
 އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް ނޫން އެހެން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓު  .2
 އެއްވެސް ފާހަގައެއް ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު .3
 ވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމާދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު އެއިންތިޚާބެއްގައި އިންތިޚާބުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް  .4
 ރަނގަޅުފާހަގަ ފިޔަވައި އެހެން ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު  .5
 ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓުކަން އެނގޭ ވޯޓު  .6
 އަދި މިނޫންވެސް ޕާޓީގެ އެހެން ޤަވާއިދެއްގައި ބާތިލް ވޯޓުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވޯޓު  .7
 ދީފައިވަނީ ކާކަށްކަން ކަށަވަރުނުވާ ވޯޓު ވޯޓު  .8
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