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   ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން   އަދި އައިސޮލޭޝަންގައި     ގުޅިގެން އާ   19-ކޮވިޑް 

 ވޯޓުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

"ކޮވިޑް (ހ)  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން  ލޯކަ   19-މިއީ،  ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  ހާލަތުގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ ގެ  ލް 

ގެ    2020އިންތިޚާާބއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާުބ  

ގޮތުގެ  މަސައްކަތް   ޢަމަލުކުރަންވީ  ގެންދިއުމުގައި  ގެ  ކުރިޔަށް  އުސޫލު"  ވަނަ    10 

ކޮވިޑްމާއްދާގައި   މަތިން،  ގޮތުގެ  ފައްސިވެ   19-ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އަށް 

ކޮންޓެކްޓުންނާއިއެކަހެރިކޮ މީހުންގެ  ފައްސިވެފައިވާ  މީހުންނާއި،  ،  ށްފައިވާ 
މީހުންނާއި،   ތިޭބ  އަންނަ  ކަރަންޓީނުގައި  ހުންނަ    19-ކޮވިޑްވޯޓުލާން  އަލާމާތް  ގެ 

ަބޔާންކުރުމުގެ   މީހުން ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ލެކެވެ.ގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫ

އާ ގުޅިގެން އައިސޮލޭޝަންގައި އަދި ކަރަންޓީނުގައި   19-ކޮވިޑްމި އުސޫލުގެ ނަމަކީ، " (ށ)   

 އުސޫލު" އެވެ. ތިޭބ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

މީހުންނާއި  19-ކޮވިޑް (ހ)  .2 ދިނުން މަޢުލޫމާތު   ފައްސިވެފައިވާ  ކަރަންޓީނުގައި   19-ކޯވިޑް  ،އަށް  ގުޅިގެން  އާ 

ތެރެއިން  ނޭތިޭބ ނިޔަލަށް    10އެޕްރީލް    2021  ، މީހުންގެ  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

 2021އައިސޮލޭޝަނުން ނުވަތަ ކަރަންޓީނުން ނުވީއްލޭނެ ފަރާތްތަކާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު  

އިން   އެޖެންސީހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން  ގެ ކުރީން    20:00ވަނަ ދުވަހުގެ    8އެޕްރީލް  

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މަތިން،   (ށ)    ގޮތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  (ހ)  މާއްދާގެ  އަދި  މި  އައިސޮލޭޝަން 

ތިޭބ އެޖެންސީއިން    ކަރަންޓީންގައި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  މަޢުލޫމާތު  މީހުންގެ 

 ފޮނުވާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ ފުރިހަމަ ނަން .1   

 ؛ ދާއިމީ އެޑްރެސް .2   

 ؛ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު .3   

 ؛އެޑްރެސްކަރަންޓީންގައި ހުރި ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު/އައިސޮލޭޝަން އަދި  .4   

 އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާ މުއްދަތު ނިމޭނެ ތާރީޚު. .5   

ރުވުމަށް ޙާޟިއައިސޮލޭޝަންގައި ނުވަތަ ކަރަންޓީނުގައި ތިޭބ މީހުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް   (ހ)  .3  / އައިސޮލޭޝަން
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ތިބޭ   ކަރަންޓީނުގައި 

 ގެ ޒިންމާ މީހުން

މަކީ އެމީހެއްގެ ދަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ހޯދައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވުހުއްދަ ހޯ

 ޒިންމާއެކެވެ.

ކަރަންޓީނުގައި ތިޭބ މީހުންގެ   (ށ)   ތެރެއިން ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ  އައިސޮލޭޝަންގައި ނުވަތަ 

އިރު ކުރިން، ) ގަޑިފަހެއް(  5ފައިވާ ގަޑީގެ،  މީހުން، ވޯޓުލުން ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ

މަޢުލޫމާތު   ކަމުގެ  ބޭނުންވާ  ވޯޓުލާން  މީހަކު  އެޖެންސީ  އެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ގެ ހެލްތު 

 ފޯކަލް  ވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާމެދުރަށު ޓާސްކުފޯސް  

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ނަމަ، އެފަދަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު   އަންގަންވާނެއެވެ.  ޕޮއިންޓަށް  

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ އަށް އަންގާނީ މާލޭގައި ހުންނަ އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން  

 ނެވެ. މެދުވެރިކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ސެންޓަރު

މީހަކު   (ނ)    އެ  ލެވޭނީ  ވޯޓު  މީހުންނަށް  ތިޭބ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަންގައި 

   ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފޮށްޓަށެވެ.

  / އައިސޮލޭޝަން

ތިބޭ   ކަރަންޓީނުގައި 

 މީހުން ވޯޓުލުން 

ވޯޓުލުމަށް   (ހ)  .4 މީހުންނަށް  ތިޭބ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  ފުރުޞަތު  އައިސޮލޭޝަންގައި 

ކިޔޫ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ވޯޓުލުމަށް  ފޮށްޓަކަށް  އެ  ދޭންވާނީ 

 ބަންދުކުރާ ގަޑިއާ ހަމަޔަށް ކިޔޫ ގައި ތިޭބ މީހުން ވޯޓުލާ ނިމުމުންނެވެ.

ގަޑިޖެހޭއިރު،   (ށ)   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ނިންމުމަށް  ވޯޓުލުން 

ވޯޓުލާ ނިމުމުން ކިޔުގައި   އެންމެން  ތިިބ  ކިޔުގައި  ބަންދުކޮށް  ކިޔު  ތިބިނަމަ،  މީހުން 

 އައިސޮލޭޝަންގައި އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިޭބ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

ޢާންމުކޮށްފައިވާ  (ނ)   ވޯޓުލުމަށް  މީހުން  ތިޭބ  ކަރަންޓީނުގައި  އަދި  އައިސޮލޭޝަންގައި 

ކަށް  ވެ. ނުވަތަ އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒައަށެ  18:00އިން    17:00ގަޑިއަކީ ހަވީރު  ޙާއްޞަ  

 ކިއުގައި ތިިބ މީހުން ވޯޓުލާ ނިމުމުންނެވެ.  އައިސް 

އަދި ކަރަންޓީންގައި ތިިބ އޮތް ނަމަވެސް  މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި   (ރ)  

ވަގުތު ވޯޓުލުމުގެ  އެހެން  މީހުން  ކުރުމަށް  އިންތިޒާޚާއްޞަ  ހެލްތް    މުތަކެއް 

ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  މަތީން،  ލަފާގެ  އެޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަންސް 

 ހަމަޖެއްސިދާނެވެ. 

އޮފިޝަލުންގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތު

ފައްސިވެ އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ކަރަންޓީނުގައި ތިޭބ މީހުން ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް   .5

 ގެންދިއުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

ވެއްދުމުގެ  .1   މަރުކަޒަށް  މީހުން  ތިޭބ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަންގައި 

 ؛ކުރިން ސެނިޓައިޒްކުރުން

އައިސޮލޭޝަންގައި ނުވަތަ ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަ މީހަކު މަރުކަޒަށް ވައްދާއިރު  .2  
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 ވޯޓުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު  ކަރަންޓީނުގައި ތިޭބ މީހުން އަދިއައިސޮލޭޝަންގައި   ގުޅިގެންއާ 19-ކޮވިޑް

 ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

04އެޕްރީލް  2021  

 

 ؛(ހައެއް) ފޫޓު ދުރުމިނުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން 6ދެންތިިބ އޮފިޝަލުން ތިީބ 

 ؛ ވޯޓުކަރުދާސް ދިނުން ،ވޯޓުލާންދާ މީހާގެ އިނގިލީގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށްފަހު .3  

ވޯޓުލާ މީހާ ވޯޓިންގ ބޫތަށް ގޮސް ވޯޓުލާ މީހާ ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ  ވޯޓުލުމަށް   .4  

 ؛ގޮތަކަށް، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހައި، ވޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓު ފޮށްޓަށް ލުން 

މަރުކަޒުގައި   .5   ވޯޓުލާ  މީހުން،  ތިޭބ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަންގައި 
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